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Ĉefartikolo 
Ŝanco, ne minaco 

Intervjuo 

Baldaŭ li elektiĝos prezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Renato Corsetti estas la unua intervjuito 
internacia de BE en sia nova fazo. 

El Interreta mondo 
Revo estas la ĉeftemo de la ĉi-numera rubriko pri interreto 

Fortaleza sur la horizonto 

Post la kongreso en Brasilia, ĉiuj ekatentos pri la dua UK en Brazilo. De nun Fortaleza estos konstenta en la 
fokuso, ankaŭ sur la paĝoj de BE. 

Ameriko volas sori pli alten 
James Piton raportas pri lia partopreno en la 5-Tutamerika Kongreso de Esperanto 

Recenzo 
Flavio Fonseca prezentas la unuan kodiskon de Tarcisio Lima 

Per Esperanto al nova civilizacio 
Pri dialogo, Oriento, Okcidento, Brazilo kaj nova civilizacio 

Proverbaro 
Arabaj proverboj en Esperanto 

18 Foto-eseo 
Belaj bildoj pri Canoa Quebrada, 154 km for de Fortaleza 

20 Oficialaj komunikoj 
Osvaldo Pires de Holanda adiaŭas kaj listo de partoprenantoj de BEL-konkurso de redaktaĵo estas diskonigata 

21 Elia leterkesto kaj anoncetoj 
Svarmas korespondpetoj kaj eĉ rusinoj edziniĝopretaj ĉeestas; kubano volas trovi edzinon: baldaŭ novaj 
denaskaj esperantistoj. Svarmas ankaŭ leteroj kaj kun laŭdoj kaj kun riproĉoj. 

Bildoj 
Denove Gacy Simas. Nun pri iu mistera laboratorio de revoj. Bele ilustrita de Elison, nia grafika aranĝisto. 

Niaj urboj, nia movado 
Kiu urbo krom Fortaleza, la sidejo de la venontjara Universala Kongreso de Esperanto? Jen do nia ĉi-numera 
urbo kaj historiaj notoj pri ĝia movado. Kaj ek al Fortaleza en 2002. 

24. E-libroj 
Floriano Pessoa klerigas nin per skribaj notoj kiuj estis bazo por prelego en Asocio Esperantista de Rio de 
Janeiro. La temo estas la nemalhavebla Fundamenta Krestomatio, kompilita de Zamenhof. 

26 internacia Panoramo 
Nova rubriko celanta prezenti al nia legantaro ion el la internacia panoramo, ĉefe el Latin-Ameriko. Ĉi-numere 
debutas nia korespondanto en Argentino, R. Sartor, kiu raportas la la 60-jariĝo de AEL. 

27 Medicino 
Elementaj informoj pri la morbo de Alzheimer 

y 28 Brazila kroniko 
Tre malmultaj sendis novaĵojn pri sia regiono. Feliĉe estas interreto kun pluraj diskutlistoj, el kiujn ni ĉerpis kelkaj 
“novaĵoj”. 

32 varieteo 
Chico Buarque, fundamenta muzikisto por kompreno de la brazila popolmuziko. Tri dioj absolute egalaj: kiu 
estas kiu en enigmo tre facile solvebla. 

33. Literaturo 

Brazila kaj ĉina literaturoj. Monteiro Lobato kaj ĉina klasika poemo ilustrita. 

34 Pensume 
Homo kaj naturo. Kelkaj notoj post legado de du bonaj libroj en la portugala...kaj klopodo prezenti racie temon 
kverelo-instiga. 

  

      

  

  

  

      

  

    

  

  

  

Pri la nuna numero 

    Julio alvenas kaj kun ĝi la 37a 

BKE. Do indas pritakti la kongre- 

san temon: Dialogo Oriento! 
Okcidento: la rolo de Esperanto, 
sed laŭ tre specifa alfokusigo. 
Corsetti certe estas treege grava 

intervjuito. 

Multaj pozitivaj reagoj venis post la lasta numero kaj tio tre feliĉigis nin. Kompreneble venis ankaŭ kritikoj, kiuj ordinare 
plej utilas por la perfektigado de nia laboro. Ni klopodadas strukturigi skipon, kiu garantiu daŭran altnivelan revuon, preferinde 
sen reviziaj koboldi aj akurata. 

Nu, pro la finpretigado la novega Jarlibro de BEL, redaktado kaj grafika aranĝado de la portugallingva Capital do 
Esperanto kaj zorgoj pri la kongreso baldaŭ okazonta en Brasilia, la numero de BE kiu nun estas antaŭ viaj okuloj iomete 
malfruiĝis. Ni pardonpetas vin pro tio kaj promesas streĉi niajn fortojn por la eldonado de la venonta numero 
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Gacy Simas, Giuseppe Grattapaglia, Helio Chiri 

  

Celaritikolau 

Diverseco: 
ŝanco, ne minaco 

a temo de la venontjara Universala 
Kongreso, en Fortaleza, jam estas elektita: 

Diverseco: ŝanco, ne minaco. Ĝi estas ja 

bonŝanca temo, ĉar oni ankoraŭ devas insisti pri la 

fakto, ke ĉia diverseco plibeligas nian mondon. La 

insistado pri tio utilas, ĉar ja multaj homoj, 
inkluzive esperantistoj, ne komprenas aŭ ne 
akceptas diversecon, kio kondukas al konfliktoj, 

kvereloj, puĉoj, klaĉado kaj aliaj mizeraj agadoj. 
Certe tiuj homoj trovas la diversecon minaco al siaj 
kredoj kaj startpunktoj, ne komprenante ke ĝuste 
la diverseco estas la plej certa garantio, ke iliaj 
specifaĵoj ne estos traktataj per malamikaj agoj de 
aliaj homoj, kiuj ne estas egalaj al ili. 

Do, diverseco fakte estas ŝanco. Ŝanco al pli paca 

Brazila Esperantisto 
Oficiala Organo de Brazila Esperanto-Ligo » Fondita en 1907 de Alberto A. Vieira, Reynaldo Geyer kaj Everardo Backheuser 

93-a Jaro » Aprilo - Majo -Junio 2001 » N-ro 315 
Aperas trimonate. 

Eldona Stabo 
Ĉefredaktoro Fabricio Valle Konstantaj kunlaborantoj Adonis Saliba, Cicero Gabriel Soares Ĉi-numeraj kunlaborantoj Aloisio Sartorato, Edvaldo Machado, Floriano Pessoa, 

James Piton, Jose Pacheco, Manoel Torres Abreu, Marcos Pimenta, Marisa Telo, Paulo Amorim Cardoso, Paulo de Tarso Cardoso, Paulo Sergio Viana, 
Jamdenberg Morais Grafika aranĝo kaj enpaĝigo Elison de Novais Simas Grafika asistado Luciana Nascimento Maria 

  

Rafael Lins, Roberto Fausto, 

  

kaj harmonia mondo, ŝanco al la libereco, ĉar 

akcepti la diversecon kondukos nin al toleremo, 
kiu siavice estas bazo por la libereco je opinio kaj 
memelekto je la vojoj sekvendaj. Tiuj, kiuj akceptas 
diversecon kiel naturan aferon kaj ne sin ĝenas pro 
ĝi, neniam rolos kiel minacanto, tiel kontribuante 

por pli bona mondo. 
Aliflanke, 2002 estos la Internacia Jaro de 

Ekologio kaj Turismo, la vera motivo por la elekto 
de la temo Diverseco: ŝanco, ne minaco, per kiu la 

estraro de UEA proponas pritrakton de ekologia 
turismo sub pli vasta fono. 

Nu, oni volas, ke konservado kaj de la kultura 
diverseco kaj de natura diverseco estu pritraktataj 
samrange. Diverseco de lingvoj, kiel fundamenta 
aspekto de kultura diverseco, nepre estu zorgata 
de ni kiel ekologiistoj zorgas pri konservado de la 
naturo. Tamen, ne eblas batali por lingva diverseco, 
se samtempe oni kverelas pro homa diverseco, por 
ekzemplo. 

Jen treege vaste oni povos pridiskuti la temon 
proponata de UEA, kaj ne nur sub la vidpunkto 
de ekologio. Ni meditu pri tio. 

  

Korespondantoj en Ameriko Roberto Sartor (Argentino), Julio Zevallos (Peruo) Revizio kaj tradukado Carlos Maria, Jimes Milanez, Carlos A. Pereira, Francisco Mattos, Valério Rodolfo 

Redakcio ĉe BEL-sidejo 
Pri la subskribitaj artikoloj respondecas la aŭtoro mem 

Abonebla ĉe UEA kaj ELNA 

Brazila Esperanto Ligo si A A 

Fondita en 1905 VA s 

Sidejo Ed. Venâncio Ill - Sala 307, Setor de Diversões Sul Poŝtadreso Caixa Postal 03625, 70084-970 Brasília - DF 
Telefono (0xx61) 226 1298 Fakso (0xx61) 226 4446 Retadreso belQesperanto.org.br Hejmpaĝo www.esperanto.org br 

Estraro 
Prezidanto Osvaldo Pires de Holanda Vic-Prezidanto Jose Carlos Dorini Ramos 

1-a Sekretario Maria Delza Macabu 2-a Sekretario Aymorĉ Vaz Pinto 3-a Sekretario Adirson Messias Lima 
1-a Kasisto Maria das Gra as Mundim dos Santos 2-a Kasisto Octavio de Almeida Filho. 

Kontrola Konsilantaro 
Jorge Duarte de Oliveira Filho, Sergio Néry da Mata, Waldir Antônio Silvestre Anstataŭantoj - Maria das Dores Góes, Judith Maria Ferreira Barata, Omar Vieira Cortes 

Prezidanto de la Federacia Konsilantaro 
Glória Lúcia Perine 

Komitatanoj A 
James Piton kaj Symilde Schenk Ledon 
Cetdelegito de UEA 

Symilde Schenk Ledon  



   

  

   

               

                       

| Renato Corsetti 
Renato Corsetti, delonge esperantisto, vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio, kaj verŝajne ties estonta 
prezidanto, estas tre bone konata en Esperantio, kaj en Brazilo speciale de la brazilaj esperantistoj partoprenantaj 
la diskutliston VEKI, kie li tre ofte afiŝas siajn mesaĝojn. Per ĉi tiu intervjuo ni inaŭguras en nia revuo internacian 
serion, kiu aperos alterne al la brazilaj intervjuitoj. Nu, kiel estrarano de nia plej grava internacia organizaĵo, Corsetti 
malferme prezentis sian penson. Do, ek al la legado! 

BE Esperanto estis iniciatita 
en Eŭropo, UEA- sidejo staras en 
Eŭropo, oni kongresas interna- 
cie plej oftege tie, nia literatura 
tradicio estas esence eŭropa, kaj 
ankaŭ gravaj skoloj kaj mani- 
festoj influantaj la movadon. Ĉu 
Esperanto estas Eŭropa lingvo? 

Corsetti Ne eblas nei, ke 

Esperanto estis iniciatita en 
Eŭropo, sed same ne eblas nei, 
ke unu el la kaŭzoj de la ekesto 
de Esperanto havas rektan 
kunligon kun la malkovro de 
Ameriko. Nia historio, de ni 
favorantoj de internacia plan- 
lingvo, fakte komenciĝas en la 
jaro 1492-a, ĝuste en la jaro de 
la malkovro de Ameriko. En tiu 

jaro oni aperigis la unuan 
iam ajn ape- 

rintan ler- 
nolibron 
de “po- 
pola” 
eŭropa 

lingvo, 

la hispana. Hispanujo, kiu gvidis 
la malkovron de Ameriko ankaŭ 
gvidis la firmiĝon de la grandaj 
naciaj lingvoj de Eŭropo. Ĝuste 
reage al tiuj kaj al la sekva di- 
vidiĝo de la eŭropaj kleruloj, oni 
komencis pensi 
pri internacia lin- 
gvo. La rezulto 
plej konkreta de 
tiu pensado estas 
Esperanto. 

La administra 
sidejo de UEA 
estas en Eŭropo, 
kvankam ne man- 
kas malgranda 
oficejo en Nova 
Jorko, sed la vera 

sidejo de UEA 
estas en Tuluo, 

Kolombio, kaj en ĉiuj Tuluoj de 
Ameriko. Tie, kie oni malgraŭ 

ĉiuj malgraŭoj sukcesas starigi 
Esperanto-grupon kaj daŭrigi 
ĝin, tie estas nia sidejo. 

Pri tio mi ne akceptas refutojn 
kaj kontraŭargumentojn. Mili- 
tojn oni faras en la fronto kaj ne 
en la oficejoj de la generaloj. 
Estas nur bedaŭrinde ke niaj 

“generaloj” tre malmulte, se 
entute ion, sukcesas fari, 

por helpi la soldatojn ĉe 
la fronto. 

Vi parolas pri litera- 
tura tradicio kaj pri 
manifestoj, sed la afero 

ne estas tiom simpla. La 

Ĝenerale mi 
diru ke Afriko, 

Azio kaj Suda 

Ameriko estas 

nun la landoj de 

nia estonteco. 

tiel nomatan Manifeston de 
Prago iniciatis kanadano, kaj se 

vi volas trovi la puran esperan- 
tisman spiriton de niaj komencaj 
jaroj vi devas nur vagi tra centra 
kaj suda Ameriko, kie hom-amo 

kaj idealismo estas 
multe pli disvasti- 
ĝintaj ol kompu- 
tiloj. 

Aliflanke, se vi 
serĉas komputi- 
lojn kaj sciencajn, 
universitatajn 
studojn pri Espe- 
ranto kaj inter- 
lingvistiko, vi de- 
vas rigardi al Uso- 
no, ne aliloken. 

Unuvorte Es- 
peranto estas mul- 

te pli amerika ol eŭropa, ĉar ĝi 
estas la enkorpigo de la ideo, ke 
surbaze de la malnova eŭropa 
tradicio oni povas konstrui ion 
pli bonan por la homaro. 

BE Kie ekster Eŭropo la 
kampo montriĝas pli frukto- 
dona? Kaj kiel UEA partoprenas 
- aŭ planas partopreni — la 
klopodadon de landaj asocioj en 
tiuj regionoj? 

Corsetti Eble tio surprizos 
vin, sed ekzistas stranga ekva- 
cio: Esperanto prosperas en la 
plej malfacilaj viv-kondiĉoj. Vi 
eble aŭdis la rakonton pri tio ke 
la plej multajn membrojn la



  

Kopenhaga Esperanto-grupo 

havis dum la periodo de germa- 
na okupado dum la dua mond- 
milito. Tuj kiam la milito finiĝis 
la membronombro komencis fali. 

Ĉiukaze, por alfronti vian 
ĝeneralan demandon, efektive la 

riĉaj nordaj landoj ne prezentas 
tre fruktodonan grundon. Tie 
homoj estas tro riĉaj kaj plene 
okupataj konsumi sian riĉecon. 
Okupiĝas pri idealaj aferoj nur 
malgranda marĝena ono de la 
socio. 

En sudaj landoj intereso pri 
revolucioj, plibo- 
niĝo de la situacio 
kaj Esperanto estas 
ege pli granda. Mi 
donu al vi alian 
ekzemplon: UEA 

aperigas anoncon 
en revuo de la lon- 
donaj flughavenoj 
legataj de milionoj 
da traflugantaj 
homoj, supozeble 

bonstataj. Venas unu aŭ du 
informpetoj. UEA aperigas 
anonceton tre malgrandan en 
araba ĵurnalo. Venas centoj da 
informpetoj. 

Ĝenerale mi diru ke Afriko, 

Azio kaj Suda Ameriko estas nun 
la landoj de nia estonteco. Tien 
fluas la ĉefa helpo de UEA. 
Agadeto komenciĝas ankaŭ en 
Oceanio, sed temas pri la vere 

unuaj burĝonoj. 
Se temas pri landaj asocioj, mi 

kredas ke sudamerikaj landaj 
asocioj (kaj ĉefe la brazila) devas 
komenci kompreni siajn respon- 
decojn por la tuta kontinento. 
UEA, en ĉi tiu kazo la Amerika 

komisiono de UEA, certe pretus 
kapti la help-oferton, kaj ekzem- 
ple, starigi amerikan oficejon en 
la oficejo de BEL, de kie oni 

impulsos la agadon al la tuta 
Suda Ameriko. 

BE Nu, se post simpla anonco 

en araba ĵurnalo svarmo da 
inforpetoj invadas la UEA- 
oficejon, kaj se ĝenerale nia afero 
plej bele floras en la de vi no- 
mataj regionoj de nia estonteco, 
ni povas konkludi, ke UEA havas 

decidigan laborprogramon por 
tiuj regionoj. Kio pri tio? 

Corsetti Efektive UEA, eble la 
estraro de UEA havas la inten- 
cojn, sed oni devas kompreni, 

kiu estas UEA en 
ĉi tiu kunteksto. 

Mi kredas ke 
UEA estas ĉefe la 
kontinentaj aŭ 
regionaj komi- 
sionoj. La komi- 
siono de UEA 
por Ameriko cer- 
te devas esti la 
unua impulsan- 
to, kiam temas 

pri disvastigo de Esperanto tra 
Ameriko, kaj kiel mi diris supre 
la lokaj fortaj landaj asocioj devus 
esti la praktikaj realigantoj aŭ 
helpantoj por la realigado. Oni 
ne atendu, ke la Centra Oficejo 
en Roterdamo disvastigos Espe- 
ranton tra Paragvajo, se ameri- 
kanoj mem ne faras tion. 

BE Kian rolon ni atendu de 
UEA sur la kampo de praktika 
aplikado de Esperanto? 

Corsetti En la strategia labor- 
plano aprobota en Zagrebo tuta 
sekcio estas dediĉata al la prak- 
tika aplikado. Efektive Esperanto 

iĝos normala lingvo, kiam per ĝi 

eblos aĉeti kamionon aŭ plenumi 
aliajn normalajn viv-bezonojn. 
Niaj fakaj asocioj devas esence 
fortiĝi. Tio, kion UEA povos fari, 

estas kunligi kaj instigi ilin. Tion 
ni certe intencas fari. 

BE Kion vi opinias pri la 
Manifesto de Prago? 

Corsetti Ĝi estas laŭ mi la 
esenca ideologia dokumento de 
la movado en ĉi tiu periodo. Ĝi 
klarigas kial la peno por disvas- 
tigi Esperanton estas samtempe 
peno por pli bona mondo. 

BE Vi estas patro de du de- 
naskuloj. Kion vi opinias pri tiu 
sperto? Ĉu vi ĝin rekomendas? 

Corsetti Tre interesa sperto. 
Esperanto, kiam ĝi estas familia 
lingvo, iĝas vera lingvo, kiun oni 

uzas por ĉiutagaj bezonoj. Ĉu ne 
estis Zamenhof mem, kiu diris ke 

200 familioj uzantaj Esperanton 
ĉirkaŭ la vespermanĝa tablo 
faros por la lingvo pli ol 200 aka- 
demianoj debatantaj pri la ebla 
formo de plej perfekta lingvo 
internacia? 

Mi certe rekomendas al ĉiuj, 

kiuj povas fari tion. Ne timu pri 
tio, ĉu la infano same bone lernos 

la nacian lingvon. La nacia lingvo 
estas tiom pli forta ol Esperanto, 

ke ĝi zorgas pri si mem. Cetere 
sciencaj studoj pri dulingveco 
daŭre montras ke dulingvuloj 
estas perfekte normalaj estaĵoj, 
foje eĉ en kelkaj fakoj superaj al 
unulingvuloj. 

BE Estas sciate, ke en Brazilo 
la spiritistoj estas la plimulto en 
la e-movado. En Japanio oomo- 
tanoj certe abundas kaj la 
katolikistoj verŝajne estas plimul- 
to en Italio, kaj tiel plu en la 
diversaj landoj kie Esperanto vi- 
vas. Kiel devas agi la e-gvidantoj 
de la neŭtralaj organizaĵoj antaŭ 
la religiaj grupoj, kiuj okulfrape 
kaj plene apogas Esperanton? 
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Corsetti Laŭ mi kun kontento. 
Mi persone alianciĝus eĉ kun la 
diablo por disvastigi Esperanton, 
kial ni ne alianciĝu kun Dio? 
Preter la ŝerco mi volas diri, ke 

se homoj de difinita religio pretas 
apogi Esperanton, ili faru. La 

neŭtrala organizaĵo devos ga- 
rantii ankaŭ al homoj malsa- 
mopiniantaj esti 
membro kaj profiti 
de Esperanto, kaj 

certe ĝi ne devas 
alpreni neneŭtra- 

lajn starpunktojn, 
sed preter tio mi 
ne vidas grandajn 
problemojn. Uni- 
versaleco kaj tole- 
remo estas du 
grandaj valoroj de 
la Esperanto- 
movado. En tiu 
senco, ekzemple, se 

en Pakistano la pu- 
bliko estas dividita 
en du partoj: ri- 
goraj islamanoj kaj 
laikuloj, eblas esti 

esperantisto kaj 
aparteni al unu el 

la du partoj. Kompreneble estus 
preferinde se pakistanaj esperan- 
tistoj ne utiligus nian lingvon por 
ideologiaj bataloj prireligiaj inter 
si, sed provus disvastigi Espe- 

ranton al siaj neesperantistaj 
samkredantoj. En la longa daŭro 
tiuj, kiuj sukcesas konvinki pli da 

homoj, gajnos. 

BE Unu el la plej lastaj nova- 

ĵoj en Esperantio estas la tiel 
nomata Civita Pakto. Kio pri ĝi? 

Corsetti Nu, ĉiuj en Espe- 
rantujo rajtas fari ĉion per 
Esperanto. Kelkaj, kiel la espe- 

rantistoj en UEA kaj ĉirkaŭ ĝi, 

pensas ke ili volas transdoni 

Esperanton al la mondo, alivorte, 

ke ili volas plibonigi la mondon 
pere de Esperanto. Tio postulas 
socian konscion, interesiĝon pri 
tio, kio okazas en la mondo, kaj 

misiistan konscion, alivorte oni 

devas agi por la bono de aliaj, en 
niaj kazoj por la bono de neespe- 
rantistoj, kies homaj lingvaj rajtoj 

estas ĉiu-tage 
malrespektataj, 

kaj kiuj ne 
konscias pri 
tio. 

ami eins 

ekzistas ankaú 

esperantistoj, 
kiuj konten- 
tiĝas pri la 
Esperanto- 
mondeto, kaj 

volas krei kul- 
turon nur ene 
de ĝi kaj por 
ĝiaj anoj. 

Iusence ili 
diras. La 
mondo ne in- 
teresiĝas pri 
ni. La mondo 
iru al la diablo! 

Ni havas nian literaturon kaj 
ni legos niajn poemojn por ni 
mem. Ni havos nian flagon kaj 
nian registaron, ktp.” 

Mi ne povas diri, ke ili ne 
rajtas fari tion, mi nur diras ke 
tio esence estas troa malmulto 
rilate al la “eterna sonĝo de la 
homaro”. 

BE Certe vi estos la nova 

prezidanto de UEA, laŭ cirku- 

lantaj informoj. Kiel aktivos nia 
monda asocio sub via gvidado. 

Kiuj estos la prioritatoj? 
Corsetti La fakto ke mi estos 

la prezidanto iom terurigas min. 
Por rediri la malnovan ŝercon, 

  

mi certe ne volus esti membro de 

asocio, kiu elektas min pre- 

zidanto. 

Tamen, preter la ŝerco, mi 

kredas ke nia asocio devas retrovi 
la kapablon paroli firme kaj klare 
al la ekstera mondo. Ni devas re- 
fariĝi movado por Esperanto kiel 

rimedo por protekti la lingvajn 

homajn rajtojn de ĉiuj. Ni devas 
iĝi speco de Amnestio Internacia 
en la kampo de lingvoj. 

La prioritatoj estos: infor- 

mado, instruado kaj utiligo. Ne 
temas pri io revolucie nova, sed 

pri provo realigi en la praktiko 
tiujn sloganojn, jam utiligitajn de 
Lapenna kaj aliaj. 

La nura novaĵo eble estas la 

insisto pri aplikado. Esperanto 

iĝos vera lingvo nur kiam tro- 
viĝos homoj, kiuj normale uzos 
ĝin por akiri varojn aŭ sciojn. La 
fakto ke esperantistoj troviĝas ĉie 
en la mondo devus faciligi tiun 

taskon. 
Zamenhof, iam ajn asertis ion 

tian. Ni bezonas multe da ima- 
gopovo por veni al strukturo, kiu 

ebligas la samnivelan kunesta- 

don de landoj en tiom malsamaj 
evolu-fazoj. 

Mi fidas ke la esperantistaro 
kiel kolektivo posedas tiun ima- 
gopovon. 

BE Kion vi atendos de la 
brazila esperantistaro? 

Corsetti Simple ke ili plu 
disvastigu Esperanton tra 
Brazilo, kiel ili jam diligente 
faras, kaj ke ili iĝu laŭeble la 

punkto, el kiu oni helpas la 
movadon en la ceteraj landoj de 

centra kaj suda Ameriko. Estas 
en la intereso de brazilanoj mem, 
ke ekzistu fortaj movadoj en la 
najbaraj landoj. Mi kredas ke ili 
akceptos la defion. $
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La mirinda REVO 
n virtuala Esperantio eblas 

E trovi mirindaĵojn, ĉar multaj 
ĝisfunde laboras por la 

plenpovigo de la internacia lingvo. 
Interreto ja multe helpas tiudirekten. 

Nu, ne ĉiuj esperantistoj havas 
monon kaj eblecon por aĉeti PIV-on 
(Plena Ilustrita Vortaro de Esperan- 
to), sed ekde nun oni jam povas kon- 
sulti la esperantajn vortojn en tre admirinda enreta 
vortaro. Temas pri projekto REVO - Reta Vortaro, 

alirebla ôe <http://purl.oclc.org./NET/voko/revo/>. 

Jen REVO laŭ statistikoj (2001.Jan.24): 

Kapvortoj: 
Artikoloj — 7083; Derivaĵoj — 13595; Bildoj — 121 
Traduko de la vortoj: 

Rusaj: 4185 (30,99%); Germanaj: 3765 (27,88%); Francaj: 

3099 (22,95%); Anglaj: 2852 (21,12%); Nederlandaj: 1696 

(12,569%); Latina/sciencaj: 1233 (9,13%); Cehaj: 1044 
(7,7396); Hispanaj: 783 (5,80%); 
Turkaj: 386(2,86%); Polaj: 319 (2,36%); Italaj: 218 (1,619%); 

Belorusaj: 137 (1,01%); Hungaraj: 74 (0,55%); Bulgaraj: 
31 (0,23%); Portugalaj: 25 (0,19%); Grekaj: 3 (0,02%). 

Tiu statistiko montras, ke portugallingvanoj 

treege malofte kunlaboras en la kompilado de tiu 
mirinda vortaro. Kial? 

La organizantoj de REVO salutas la vizitantojn 
per la jenaj vortoj: Tiu ĉi vortaro posl malmultaj jaroj 
povus esti la Ĝenelara Esperanto-Vortaro. Se vi volas helpi 

Nepre Retvizitu: 

http://esperanto.nu 

ET 
VORTA 
tm e pe meto eim 

to o em tamo 

[4] 

  

kunkrei vortaron, kiu estas senpage uzebla 

de ĉiu esperantisto, kiu facile progresas, 

ĉar ĝi ne estas fermila pro kopirajto, kiu 
estas ĉiam aktuala, ĉar ĉiu interretuzanto 
povas kunredakti rekte ĝian enhavon, 
vi povos fariĝi unu el ĝiaj redaktantoj. 

Por partopreni en la projekto, sim- 
ple vizitu la paĝon «http://www.uni- 
leipzig.de/esperanto/voko/revo/dok/ 

redinfo/himl» Espereble, nia REVO estu kiel eble plej 
internacia, helpe de pli granda kaj pli internacia 
reto de kunlaborantoj. Kontraŭe REVO estos pli rusa 
ol brazila, pli germana ol ĉina, pli angla ol japana 
ktp. 

Estu ankaŭ vi REVanto. 
Ekzemplo el REVO por la kapvorto miri: 
e mir/i 
e miri (x). Senti impreson de surprizo pro io 

stranga, neatendita, nekutima, eksterordinara: miri 
pri fremdaj kutimoj, pri akrobataĵo; miri ion; mi miras, ke 
li ankoraŭ ne respondis; mi miris sciiĝante, ke. Admiri 

miro Impreso sentita de tiu, kiu miras: mutigita 

de miro. 
mirigi Kaŭzi miron al iu 
mirinda Meritanta miron: mirinda elpensaĵo; la 

mirindaĵoj de la scienco “ mirakla 
mirinfano Infano kun superaj eskterordinaraj 

kapabloj. 
mirrakonto Rakonto pri fabelaj estaĵoj 

Tiu estas unu el la plej interesaj lokoj por esti vizitataj de la esperantistaro. En ĝi oni havas tiom multe por esplori, ke tiu paĝo jam fariĝis parto 
de la referencaj lokoj de la virtuala movado. Ĝi estas kunordigata de Frank Luin (Svedio) kaj tie estas disponigitaj gravaj atingaĵoj de la esperanta 
literaturo kiel La Sankta Biblio kaj La verkaro de Andersen, tradukitaj de Zamenhof, krom tio, oni havas virtualajn aktivaĵojn kiuj inkluzivas retkartaron, 
bildogramojn, bazaron, junularan forumon, ktp. 

http://esperanto.nu/eLibrejo/index.html 
Speciala adreso ene de “http://esperanto.nu” kie vi povas trovi pli ol 80 librojn en Esperanto, ĉiuj bitigitaj kaj senpage liverotaj al la virtualaj 

interesatoj. Inter la libroj estas “D-ro Jekill kaj s-ro Hide”, “La Aventuro de Alico en Mirlando”, “La Eta Princo”, “Kruko kaj Baniko en Bervalo” inter 
multaj aliaj. 

http://pagina.de/esperantujo aŭ http://esperanto.digiweb.com/informoj/informoj.htm 
Por portugallingvanoj, kiuj serĉas informojn pri Esperanto. Luiz Fernando Vencio, retestro de BEL, estas la homo kiu faris tiun mirindan 

retpaĝaron por informadi en la portugala pri ĉefe vizitindaj lokoj. Jen kelkaj trovataj temoj en tiu retloko: O que é o Esperanto? (Kio estas Esperanto), 
Radios e revistas (Radistacioj kaj Revuoj), Livros e Livrarias (Libroj kaj Librovendejoj), Som e musica (Sono kaj muziko), Organiza ĉes e clubes 
(Organizaĵoj kaj Kluboj) inter aliaj tre valoraj informoj. 

“Adonis Saliba estas inĝeniero kaj kunordiganto de VEKI kaj EKI 
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Tropika paradizo fariĝos 
babelo, sed verda 8; 

li kaj pli 
firmiĝas la 
reputacio 

de Fortaleza kiel 
vera tropika para- 
dizo, ne nur en 

Brazilo, sed ankaŭ 
en pluraj aliaj lan- 
doj, dank'al ĝia mo- 

derna kaj kompleta 
turisma organizo, 

kiu ebligas akcepti 
vizitantojn kun su- 

no, kora gastamo 5 

kaj belaj plaĝoj. Ne 
hazarde, la plezur- 

  

  >     

  

=
 

  

Tipaj manfaritaĵo de la regiono   »     

programoj komenciĝas kaj 
finiĝas ĉe la plaĝo. Tra la 30- 
kilometra marbordo, etendi- 

ĝanta de Barra do Ceara' ĝis 
Praia do Caca e Pesca?, svarmas 
ĉarmaj vidindaĵoj. En la ĉefurbo 
de ŝtato Ceard troviĝas resto- 
racioj, drinkejoj, plaĝaj budoj, 
vendejoj de regionaj artpro- 
„duktoj, grandaj aĉet-centroj kaj 

  

Orkolora, Fortaleza fariĝos hejmo de la verdo de la espero 

multaj aliaj allogaĵoj, kapablaj 
kontentigi plej postuleman 
turiston. 

En la someraj ferioj, la urbo 
Fortaleza kvazaŭ bolas pro 
vigla nokta amuziĝado. Tage, 

helega suno invitas al haŭto- 
bronzado; vespere, milda ven- 

teto spicas revojn 
kaj fantaziojn. Ĉiam 
gajhumora, la urbo, 

alnomata Lumo- 
lando, pretiĝas por 
ĉiam pli bone akcep- 
ti vizitantojn. Ties 
promenadoj nepre 
inkluzivas Praia do 
Futuro”, la plej vi- 
zitatan en Fortaleza, 
ampleksantan 7 
kilometrojn, kun 

Fot
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!”Baĥa du Seara" (Ceara river-elfluejo); ?"Praja du Kasa i Peska” (Plaĝo de klubo por 
Fiŝ-ĉaskaptado); ””Praja du Futuru” (Plaĝo de Estonteco”); “”Praja de lIrasema” (Plaĝo 

de iracema- indiĝenino en brazila romanoj; "”Ĵose de Alenkar” (brazila romanverkisto 

el Ceara); “”Nosa Sinjora da Asunsan” (Nia Sinjorino de Ĉieliro). 

La nordorienta kuirarto pintas 

Kongreso 

dekoj da budoj, kie 
oni povas gustumi 
diversajn marfruk- 
tojn kaj ĝui amu- 
zajn spektaklojn. 
La sunsubiro ma- 
gie koloras la meta- 
lan ponton ĉe Praia 
de Iracema“, la plej 
gaja urba kvartalo. 

Fortaleza, kun 
pli ol du milionoj 
da loĝantoj, allo- 
gas vizitantojn al 
pliaj 30 amuzej- 
plenaj plaĝoj kun 
iliaj karakterizaj 

budoj. Rezulte de maraj fluoj, la 
akvo dum la tuta jaro estas 
agrable varmeta. Loka kuirarto 
pompas per boligita kankro, fiŝoj 
kaj aliaj bongustaĵoj. Krome, 
antikvaj konstruaĵoj kaj monu- 
mentoj atestas pri la ĉefurba 
historio. Penvaloras viziti ilin. 
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Ŝtuparo al bolanta popolmerkato Ĉu ni sidu en la placo por babili?       »     

  

Teatro José de Alencar”, ekzemple, estas nepre vizitinda 
novklasika konstruajo. La fortikajon Nossa Senhora da 
Assuncaof, naskiĝejon de la urbo, konstruitan de nederlandanoj 

en 1849 kaj rekonstruitan en 1817, oni ankaŭ ne devas 

preterlasi. 
Resume, kiu vizitas Fortaleza-n, tiu certigas, ke ĝi estas 

perfekta loko por neforgeseblaj ĝojoplenaj ferioj. 
Sur tiu scenejo tropike rava la esperantistoj, denaske 

parolantaj la plej diversajn lingvojn, povos konstrui sur ties 
ĝuindaj plaĝoj grandan babelan turon, kiu certe ne maltrafos 

la ĉielon, ĉar ne mankos al ili komunan lingvon. 

jon
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tio
n 
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Urbo de la infanaro 
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Julio Zevallos, el Peruo por BE 

  

Multajn jarojn post la unua vizito, Andrzej — landlimoj kun Brazilo kaj Peruo) kaj de tie, ĉiuj 
Grzebowski, de la konata entrepreno kune, sekvi la vojaĝon per ŝipo tra la rivero 
Esperantotur, el Pollando, alvenis al Peruo kun Amazono ĝis Belĉm kaj per aŭtobuso al 
grupo da simpatiaj gepoloj. La renkontiĝo | Fortaleza. 
inter la geesperantistoj el Pollando kaj Peruo Neniu esperantisto antaŭe faris la vojaĝon 
estis agrabla kaj se estas vero, ke la babilado tra la rivero Amazono kaj la ideo fari tion kaj 

komenciĝis per la memoroj de la pasinta vizito, partopreni en la UK estis bone akceptita. Sed 
poste aliaj temoj aperis kaj certe la Universala informoj pri la vojaĝkostoj kaj ceteraj kondiĉoj 
Kongreso en Fortaleza ne mankis en la estas necesaj. Ĉu iu esperantisto el Brazilo 
konversacio de la ĉeestantoj. pretas sendi tiujn informojn al Andrzej 

Andrzej proponis, kun landmapo en la «andreo(grubikon.net.pl» 

mano, ke la geesperantistoj el Centroameriko, Fine, la geesperantistoj el Brazilo ricevu la 
Kolombio kaj Peruo, inter aliaj, kunvenu en plej bondezirojn pro via 37-a Brazila Kongreso 
Leticia (kolombia urbo tre proksima al la de Esperanto, en Brazilja.     
   



Meksiko: tra l' okuloj de l' partoprenintoj 
James Rezende Piton 

“OX duj partoprenintoj 
( foriris malgajaj, kaj 
“MA iuj eĉ ploris, kiel 

kutime okazas... post 
Esperanto-aranĝo kun 

bonega etoso! Ĉiuj tamen 

reiris hejmen kun la reno- 

vigita sento, ke Esperanto 

ebligas tiujn belajn momen- 

tojn kaj ke ĝiaj ideoj tute 
kongruas kun la spirito de 
nia kontinento. Tia estis la 

5-a Tutamerika Kongreso 

de Esperanto, de la 15-a ĝis 

la 21-a de Aprilo en 

Meksikurbo. Efektive par- 
toprenis ĝin ĉ. 140 espe- 
rantistoj, el 23 landoj kaj 3 

kontinentoj. UEA kaj TEJO 

havis la rektan repre- 

zentadon de siaj respektivaj 

Ĝeneralaj Sekretarioj, 
Michela Lipari (Italio) kaj 
Vladka Chvatalova (Ĉeĥio). 

Brazilo partoprenis per 8 kon- 

gresanoj, inter ili Leonardo Janz 

(Curitiba-PR), sekretario de 

BEJO, kaj mi, kiel reprezentanto 

de Brazilo en UEA-Komisiono 

por Ameriko. 

En la malfermo ni havis la 

ĉeeston de D-ro Miguel Le6n- 

Portilla, aŭtoro de tre gravaj 

libroj pri la historio de la 

konkero de Meksiko tra la 

vidpunkto de la indiĝenoj. 

Dumkongrese lanĉiĝis la eldono 

en Esperanto de lia ĉefverko, 

„Tra VOkuloj de l' Venkitoj, vere 

rekomendinda i.a. pro la tre 

zorga traduko. Lia partopreno, 
dum kiu li deklaris sin entuzias- 

ma pri Esperanto, tute kongruis 

Fot
o: 

Ja
me

s 
Pit

on    
[= Azteka statuo ĉe Nacia Muzeo 

do kun la kongresa temo: 
“Ameriko: Unu Kontinento, 

Diversaj Historioj”. Por simbole 

montri ankaŭ diversajn vid- 
punktojn, la Kongreso havis 

belan konkurson de infande- 

segnaĵoj, kiuj ekspoziciiĝis 
dum la semajno en publikaj 

lokoj. 
Oni en pluraj sesioj kaj laŭ 

pluraj aspektoj pridiskutis la 
situacion de Esperanto en la 

amerika kontinento, sub la jam 
menciita bona etoso. Aktivuloj el 
Venezuelo, Usono, Kolombio kaj 

Brazilo, kiuj interrilatis nur per 

la reto, ĉefe tra la diskutlisto 

amikoj-tra-ameriko, vigle debatis 
pri la situacio de Esperanto inter 

  

junaj esperantistoj en 

Ameriko, nete malsama ol 

tiu en Eŭropo. Normale, en 

Ameriko junaj esperantistoj 
tute engaĝiĝas kaj agadas 

en la E-kluboj kaj E-asocioj, 

eĉ se ili ne estas ekskluzive 

porjunularaj. TEJO ek- 
konscias, ke por efektivigi 

sian tutmondecon en 
Ameriko iel necesos aldona 

modelo de rilatiĝo kun la 
junuloj en niaj landoj. 
Ĉirkaŭ la jam ekzistanta 
modelo, tamen, estiĝis 

novaĵoj: ABEJA sin pro- 
ponos Landa Sekcio de 

TEJO en Kolombio. La 

nova estraro de Meksika E- 

Federacio pritraktos la 

starigon de landa junulara 

sekcio. 

Oni informiĝis pri te- 
moj el la plej diversaj fakoj, 

kiel medicino, arkitekturo aŭ 

informadiko. Oni eĉ multege 
lernis pri la ege riĉa kulturo de 
la lando, antaŭ kaj post Ko- 

lumbo, i.a. per vizitoj al muzeoj 

famaj kiel Nacia Antropologia 
Muzeo. Tie troviĝas ekzemple la 
famkonata, kaj vere impona, 

ŝtono de la Azteka Kalendaro. 

Nia Brazila Esperantisto kaŭzis 

grandan surprizon per sia nova 
bela vestaĵo (kaj ne malpli 

interesa enhavo). Same inte- 

resitaj montriĝis multaj, kiuj 

demandis nin pri la venontjara 
kongresa urbo, Fortaleza, kaj pri 

la okazonta Internacia Junulara 
Kongreso de TEJO en Brazilo, 

venontjare. 

  

   

  

“James Rezende Piton estas reprezentanto de Brazilo en UEA-Komisiono por Ameriko kaj komitatano A. 
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Metropolaj impresoj 
Mi alteriĝis en la plej | 

loĝata urbo en la mondo 
kun scivolemo. Unue, mi 

iel ne kredis ke ĝi estas 
videble tiom pli granda 
ol aliaj metropoloj (ĝi ja 
estas!). Due, pri tiu lando 
mem, Meksiko, kun 50 

etnoj kaj parto de la 5 
loĝantaro (8 milionoj) 3 
kiel parolantoj de dekoj 
da indiĝenaj lingvoj. 
Lando tiel familiara al ni, 

brazilanoj, pro la tre konata 
kuirarto, pro la tute simile festa 

kaj gastama karaktero, pro la 
humuristoj tre popularaj tra 
jardekoj ankaŭ en Brazilo. 

La signojn de grandaj 
tertremoj mi trovis kiel cikatrojn 
en Meksikurbo kaj Puebla. Estas 
rimarkinde, ke tiom multaj 

malnovaj konstruaĵoj apenaŭ 
suferis pro tertremoj. Tiuj 200- 
jaraj, kaj eĉ tiuj pli praaj, el 
pracivilizacioj, restis netuŝitaj, 
kaj malmultaj suferis damaĝon. 
Tio pensigas, ke niaj prauloj, per 
malpli da teknikaj rimedoj, estis 

pli saĝaj observantoj de naturaj 
leĝoj. En tiu paska semajnfino, 
homamaso en la meksikurba 
ĉefa placo, Zcalo, antaŭ la prezi- 

danta palaco kaj ĉirkaŭ ties 
masto de giganta nacia flago, 
havis iun religian manifestacion. 
Ĉe tiu sama placo troviĝas la 
Katedralo, unu el la plej gran- 
daj en Ameriko. Bedaŭrinde ĝi 
estas konstruita el ŝtonoj el la 
iama apuda ĉefa templo de la 
aztekoj. Pro religiemo (?) de la 
hispanaj konkerintoj, ni havas 

nuntempe la okazon vidi ne pli 
ol spurojn de la aztekoj, en 
ĉefurba muzeo.   

Historiaj kaj geografiaj impresoj 
El la rakontoj kaj pentraĵoj 

pri la aspekto de Meksiko- 
Tenoĉtitlan (la ĉefurbo de la 
azteka Imperio kaj nuna Meksik- 
urbo), je la alveno de hispanoj, 
oni emas plori. La alvenintoj ne 
kapablis respekti la kulturon kaj 
progreson de tiu popolo. Mi 
emas plori, pensante ke post 
kvin jarcentoj tiel perfortaj 
sintenoj kaj maltoleremo al 
objektoj de aliaj kulturoj plu 
ekzistas kaj fortas. Kiel nuntem- 
pe en Afganio, pro samaj religiaj 
(?) pretekstoj. 

Teotihuacán estas tiel 
interesa urbo, kiu fascinis kaj 

estis antikva jam por la aztekoj. 
Konstruita ĉ. 1400 a.K., ĝi havas 

du imponegajn piramidojn kaj 
multajn aliajn piramidecajn 
malaltajn konstruaĵojn — je 
senfina nombro da ŝtupoj. 
Multaj demandoj respondotaj 
pri ĝiaj fondintoj plu restas. Kiel 
en multaj el la spuroj de la me- 
zamerikaj praaj popoloj, ĉio 
estas verŝajne ligita al sim- 
bolismoj kaj al la naturo, ĉefe al 
astro-sistemoj. 

Survoje al Oaxaca (500 km 
sude), postkongrese, ni 

konatiĝas kun la naturo de tiu 

mondoparto, verda 
ja, sed samtempe 
arida, kaj tra vastaj 
regionoj de surprize 
grandaj kaktoj. Same 
surprizas min la mul- 
taj riveroj kun siaj 
profundaj sulkoj tute 
sekaj. Ne, ne duon- 
plenaj. Vere sekaj, 
kvazaŭ temus pri ŝo- 
seoj! La pluveto, kiu 
ekfalis en nia lasta 

ekskursa tago estis al mi tre bon- 
vena. Mi nur imagis la grandan 
plezuron vidi tiujn riverojn 
plenajn dum la humida sezono. 

Kelkaj meksikanoj havas ne 
nur politikan konscion, sed his- 
toripolitikan konscion. Junulo 
konsideras kaj al ni deklaris sin 
porfiristo, laŭ la sistemo de 

Porfirio Diaz, multjara 
prezidanto - kiu mortis en 1915! 
En Oaxaca ni denove plu ricevis 
informojn pri Benito Juĝrez 
(1806-1872), zapoteka indiano 
kiu nur kiel 16-jarulo eklernis 
la hispanan. Li poste fariĝis 
advokato, guberniestro kaj 
prezidanto de la lando! Lia 
nomo plu estas rememorata. Lia 
frazo “Paco estas la respekto al 
aliulaj rajtoj” universale plu 
aktualas. Pri zapatismo, mi 
rimarkis en la ĉefurbo kelkajn 
murfarbaĵojn “EZLN”, laŭ la 

nomo de la movado de subko- 
mandanto Marcos. En tiu sama 
semajno la Senato aprobis leĝon 
kun garantioj al indiĝenaj po- 
poloj praktiki siajn tradiciojn. 
Subtilaj limigoj al la originala 
amplekso de tiu leĝoprojekto 
kompare al la aprobita leĝo 
tamen jam antaŭvidigas, ke la 
konfliktoj ne ĉesos. E 

Noto: pliajn fotojn pri la Kongreso oni povas vidi ĉe http://br.geocities.com/ctcampinas!take2001 
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Tarsizjaj brazilaĵoj 
Tarcisio Lima, delonga batalando sur la muzika kampo finfine realigis sian malnovan revon lanĉikodiskon. 
Verdastelaj Brazilaĵoj - /anĉita de BEL - estas la titolo de la unua kodisko de nia talenta komponisto kaj 

kantisto el Ceara, kies recenzo de Flavio Fonseca «flafon(Dsolar.com.br~ vi povas legi ĉi-sube. 
Nu, vera unua paŝo survoje al Universala Kongreso en Fortaleza, la venontan jaron. 

Flavio Fonseca 

= 7» elonge mi atendas la 
3. pretigon de la KD de 
ms Tarcísio Lima. Lian 

famon mi jam konis, kaj kel- 
kajn verkojn kaj aranĝojn liajn 
mi estis jam aŭdinta, kio pli gran- 
digis mian intereson pri la disko. 

Kaj jen, finfine, aperis 
Verdastelaj Brazilaĵoj. Malfacile 
paroli pri ĝi, ĉar verŝajne ĝi 
kunigas plurajn muzikstilojn; sed 
tio konfirmas: jes ja, estas la 

tarsizja stilo! 
Ĝis nun mi ne komprenis 

tion, per kia magio li sukcesis 
miksi en pluraj kantoj barokecan 
notplenan melodion al brazilnor- 
dorienta ritmo. 

Kompreneble, kiel nordo- 

rientano, tian muzikon li ne 

flanklasus. Tio estas pli klara en 
Marborda Galopo. 

En kelkaj kantoj (ekz. Peran- 
toj) li muzike konfesas la influon 

    

  

? Brazildevena rapida muzikstilo 

de la latinamerika 

muziko, montran- 
te ke, malgraŭ la 

ĝenerala kredo 
inter la brazilaj 
muzikistoj, brazila 

muziko ankaŭ es- 
tas latinamerika. 

Se li faras ŝo- 
ron! (Kara Kor), ĝi EE 
estas natura sen fa- 
li en ripetado de uzitaj formuloj. 

Se li komponas bosanovon 
(Birdo Blanka), ĝi estas aŭtentika, 
kun riĉa harmonio kaj aranĝo, 
ne nur bosanoveca gitarpinĉado. 

Kaj eĉ omaĝon al brazila 
komponisto Jorge Benjor oni 
trovas (Pri Pluva Veter), en la stilo 
de la omaĝato! 

La lingva trajto de la verko 
estas majstra, neriproĉebla. 
“Tarcísio bone regas Esperanton, 
gramatike kaj arte, havas 

La sekcio Brazila Kroniko celas informi nian legantaron pri la laboro de la esperantistoj 
tra la tuta Brazilo. Tamen, sen la kunlaboro de la surlokaj esperantistoj, ne eblos al la 
redaktoro de Brazila Esperantisto aperigi ĉiujn novaĵojn. 
Via preteco sendi al la redakcio informojn pri la gravaj okazaĵoj en via regiono, urbo kaj 
asocio estas tre dezirata. 
Belaj fotoj ankaŭ estas tre bonvenaj. 

Brazila Esperantisto 
Caixa Postal 03626 
70084-970 Brasilia-DF 

Reiletere: belQesperanto.org.br , kopie al vallesp(Qbrnet.com.br 

  

Verdastela; Brazilajo; 

  

Recenzo 

grandan vortpro- 
vizon kaj kree- 
mon por uzi ĝin. 

La tekstote- 
moj estas variaj 
kiella muzikstiloj. 
Sentoj, faktoj, 
dediĉoj, ŝercoj, 
ekologio kaj Es- 
peranto. Kaj ĉiam 
laŭ pozitiva vid- 

punkto. Li mem diras: “kantojn 
de am', de sun', de lum', kantas 

mi” (Tiun Ĉi). 
Disko kiel tiu ĉi estas bonega 

propagandilo, sed ne nur de 
Esperanto: antaŭ ĉio, ĝi montras 
al mondo la riĉecon, belecon, 
nekompareblecon de la brazila 
muziko! 

Nenecese estas diri ke 
Verdastelaj Brazilaĵoj estas 
nemalhavebla al ĉiuj espe- 
rantistoj. ĝ 
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Per Esperanto 
: al nova civilizacio 

Brazilo de Oriento en Okcidento senhezite rolu 

io estas plej stimuliga ol 
dialogo inter civilizacioj? 
Certe nur ties bonaj 

fruktoj, kiam la dialogo okazas 
surbaze de reciproka respekto 
kaj emo al akvumado de la 
diversaj plantaĵoj el ĉiuj specioj 
de la flaŭro reprezentata de 
ĉiulatitudaj dialogantoj. Lasta- 
tempe oni multe parolas pri 
divido de la mondo inter Nordo 
kaj Sudo: la unua estas la 
plantujo de la riĉuloj dum la 
sudo estas dezerto kun kelkaj 
velkiĝintaj plantetoj, laŭ la 
teoriuloj de la homa geografio. 

Estas rimarkinde, ke tiu 

divido, strikte fundamentita sur 
ekonomiaj kriterioj, malaperos 
tuj kiam la Sudo liberiĝos je la 
sociekonomia kondiĉaro (ni 
laboru kune por tio) kiu nun- 
tempe pravigas tiun dividon. 

Do, ni meditu pri dialogo 
pludaŭra, kiu ne dependas de 
sociekonomiaj pasemaj (ni estu 
optimismaj) aspektoj. Kio do 

parmenide 

restadas kiel 
dividilo? Jen 
Oriento. jen 

Okcidento, 

kun siaj histo- 
rie funde plan- 

tita diverseco: 

jes, ja la mal- 
nova divido 

geografia an- 
koraŭ validas. 

Nu, dialogo 
inter civiliza- 

cioj estas la 
temo elektita 

de Unesko por 
la kuranta jaro, 

kaj dialogo in- 
ter oriento kaj 
okcidento estas 

la temo de la 

37-a Brazila 

Kongreso de 
Esperanto, de 
la 15-a ĝis la 
20-a de julio 

ino 
- K

ano
 H

oga
i 

Bil
do:

 K
ann

on,
 l

a 
Kor

fa 

  
    
2001:-K 161 
eblas dialogo 
inter oriento 
kaj okcidento, 

kaj kian rolon 
povas havi la 

transnacia 
lingvo? Jen 
unu el la as- 

pektoj pri- 

traktindaj sub 

nia temo. 

Ĉefsesio en 

la dua tago de 
la kongreso, 
kun la parto- 
preno de Re- 

nato Corsetti, 

Evaldo Pauli 

kaj Adonis 
Saliba, estos 

provo pensigi 
la brazilan es- 

perantistaron 

pri la afero, sed 
pli ol tio, oni 

devas niaflanke 
trovi rimedojn 
daŭre flegi tiun 

dialogon. 

Brazilo ja estas 
geografie en la 
okcidenta par- 
to de la mondo, 

sed estas ne 

troigo aserti, ke 

la brazila civi- 

lizacio, anko- 

raŭ tre juna kaj maturiĝanta, 
estas unu el la plej orientaj el la 
okcidenta mondo. Nur tiu ĉi 

frazo estas bazo por tuta tezo, kaj 
certe ne estos eble pritrakti fun- 

de la temon ĉi tie, cetere, nia celo 

estas nur provoki la brazilan es- 
perantistaron al plua agado kaj 
esplorado sur tiu kampo, ĉar 
tiom grava temo ne povas esti



apenaŭe pritraktata en efemera 
kongreso. 

Orienta Brazilo Okcidenta 
Ni reprenu la frazon: Brazilo 

estas orienta lando en okcidento. 
Ĉu tro kuraĝa aserto? Eble jes. 
La fakto estas, ke nia lando havas 
buntan karakteron, en ĝi la rasoj 

facile miksiĝis kaj la ĝeneralaj 
psikologiaj trajtoj de la popolo, 
foje memorigas nin pri la 
okcidenta homo, foje pri la 
orienta. Oni diras, ke okci- 

dentano estas ĝenerale aktiva; ke 

orientano estas pasiva. Nu, oni 

sekure povas aserti, sen konsi- 

dero de la eventualaj mistifikoj 
kiujn eble enhavas tiun sim- 
pligan nocion, ke en Brazilo oni 
troviĝas meze de l' vojo inter 
oriento kaj okcidento. 

Ankaŭ pri la rilatoj inter 
homo kaj naturo, inter racio kaj 
fido, inter entreprenado kaj 
meditado, inter ekstera agado 
kaj interna vivo, averaĝe la homo 
brazila troviĝas meze de l' vojo. 
Alivorte, la antipodaj karakteroj 
kiuj ĉiam karakterizis kaj la 

orientan kaj la okcidentan 
civilizaciojn, emas kunfandiĝi en 

Brazilo. La juneco de nia lando 
estas unu el la faktoroj kon- 
dukantaj al tiu situacio, 

ĉar ankoraŭ ne tute 
maturiĝinta civilizacio 
estas pli malfermita al ĉies 
influo, ĉu de la oriento, ĉu 

de la okcidento. Krom tio, 

la psikologia karaktero de 
brazila popolo estas atuto 
kiu plifaciligas la asi- 
miladon de esencaj pro- 
praĵoj ekzistantaj en la du 
antipodaj civilizacioj de nia 
mondo. 

Tio ne signifas, ke Brazilo 
fariĝas senforma maso sen 
propra identeco. Tute kontraŭe, 
ĉi tie konstateblas riĉa kaj 
originala ekfloranta nova 
civilizacio, rezulto de novaj 
premisoj, kiujn la akademianoj 
certe esploros pli funde. Jen nia 
avantaĝo: juna lando en okci- 
dento, spirite ligita al oriento. 
Kaj la fakto, ke ni travivas 
nuntempe globskalizado en ĉiuj 
tavoloj de la homa vivo, nur 

“La nedifinebla Oriento 

  

K BEE Dra RA 

povas reliefigi kaj profundigi 
tiun êi staton. 

Do, paroli pri dialogo inter 
civilizacioj en tiu ĉi kunteksto, 

estas paroli pri mema- 
nalizado. Tio, kio plej 
gravas nuntempe al Brazilo 
estas la konsciiĝo pri si 
mem, kiel rolanto en 
mondo plenplena je 
misgvidaj alvokoj venantaj 
el ĉiuj flankoj. Certe kaj 
oriento kaj okcidento 
povas multe instrui al ni, 

sed ni devas havi la kapa- 
blon selekti kion ni volas lerni. 
Jen nia defio. Se ni superos ĝin, 
nia kontribuo al nova civilizacio 
estos grandega. 

Interkulturo kaj Esperanto 
Kian rolon Esperanto povas 

havi en la dialogo inter civi- 

lizacioj? 

Jen demando tre interesa por 
brazilanoj, ĉar lingva demokratio 
estas fundamento por vera 

dialogo inter civilizacioj, kun 

multege da landoj partopre- 
nantaj ĝin, kaj ĉiu kun sia lingvo. 

  

Oriento, Okcidento estas neprecizaj terminoj. Oni ofte 
rimarkigis, ke estas malfacile montri, kie la unua finiĝas, 

kaj la alia komenciĝas. 
Tamen, tiuj du vortoj 

devas havi iom da realo, 
almenaŭ en la mensoj de 
homoj, ĉar ili servas dum 
longa tempo sen eluzo, kaj 
ĉar la problemo Oriento- 
Okcidento ekzistas. Tamen, se 
oni allasas, ke ili elvokas 
fundamentajn diferencojn, kaj 

oni povas ĉe multaj kazoj juĝi: 
ĉi tiu estas orienta, tiu ne estas, 
necesas, ke oni nomu la 
kriteriojn por tiuj juĝoj. Estas 

  

almenaŭ kvin, kiuj prezentas sin al la menso: la 
geografio, rasoj, lingvoj, religioj kaj sociaj formoj. 

Ne fidu tro multe pri landlimoj 'naturaj' aŭ 'idealaj'. 
La diferenco inter Oriento kaj Okcidento certe ne temas 
pri kelkaj gradoj de longitudo oriente aŭ okcidente de 

iu ajn meridiano. De la vidpunkto de italo, Marakeŝo 
sendube estas en la Oriento, Sidnejo en la Okcidento. 
“Naturaj landlimoj' ŝanĝiĝas kiel la aliaj. Por la atenanoj 
de la kvina jarcento antaŭ Kristo, la Oriento signifis 
Azion kaj la persan imperion. Mil jarojn poste Ateno 

mem, kaj Bizanco kaj Aleksandrio, jam fariĝis parto de 
la Oriento. Koncerne la Persojn, ili daŭre negocis, kiel 

ili faris dum antaŭaj jarcentoj, kun turkaj ĉevalrajdantoj 
kaj ĉinaj komercistoj: por ili ĉi tiuj estis la Orientanoj.” 

Al reciproka 
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La portugala lingvo, malgraŭ sia 
graveco en la internacia kun- 
teksto, kaj sia kultura tradicio, 

subrolas en mondo regata de la 
angla. Tial, Esperanto fariĝas la 
plej bona opcio lingva por nia 
komunikado kun la cetera 
mondo, kaj absolute ne estas ne- 

cese en esperantista revuo listigi 

la avantaĝojn ligitajn, por lando 

kiel Brazilo, al la plena utiligado 

de Esperanto kiel internacia kaj 
interkultura lingvo. 

E Nu, interkulturo estas ŝlosila 

; fenomeno sur la kampo de tia 
dialogo kiun ni deziras flegi 

surbaze de la alvoko de Unesko. 
t Rimarkindas, ke ne eblos dialo- 

go kun tiom diversaj landoj, kun 
tiom diversaj lingvoj kaj kulturaj 
fonoj, el oriento kaj okcidento, 

se el tiu ĉi dialogo ne naskiĝos 
16 aŭtentika interkulturo. 

Premisoj por tiu aŭtentikeco 

estos, ĉefe, kaj la respekto al la 
lingva identeco de ĉiuj dialo- 
gantoj kaj senkondiĉa kaj reci- 

proka akcepto de iliaj specifaj 

trajtoj. Tion Esperanto 
kapablas altgrade faciligi, 
kaj tial ties rolo estas 
tiom esenca en la 
kreado de vera inter- 

kulturo. Tial ni devas 

preni Esperanton kiel 

ŝlosilon por pli fruk- 

todona dialogo. Se ni, 

brazilaj esperantistoj, 
laborus vigle por kom- 
prenigi tion al la ceteraj 
brazilanoj, ĝis tiu punkto, ke 

Esperanto fariĝus la ĉefa lingvo 
por nia dialogo kun la civilizacioj 
kaj de la oriento kaj de la 
okcidento, tiam ni estus donantaj 

nian plej grandan kontribuon 

por renkontiĝo kun ni mem. Kaj 

en mondo kie verŝajne propra 

   
identenco iom post iom fariĝas 
ne komuna varo inter la nacioj, 
havi tiun propran iden-tecon 

estas esenca kondiĉo por 
pluvivigo de ĉiuj ekzis- 

tantaj civilizacioj kaj 
naskiĝado de novaj. 

Do, ni ne malpli- 

gravigu la rolon 
kiun Esperanto 
havu en la dialogo 
inter la civilizacioj, 

ĉar simple ĝi estas 
esencaĵo por ties 

ekzisto sur bazoj vere 
interkulturaj. 

Ni, kunvenontaj en Brasilia 

post kelkaj tagoj, kadre de la 37- 
a Brazila Kongreso de Espe- 

ranto, devas nepre elekti la plej 

bonan vojon por kuraĝe per 
Esperanto transpreni nian 
taskaron perdialoge novci- 

A oo, 
Kio estas 

Unesko? 
Unesko estas 

la faka agentejo de 
Unuiĝintaj Nacioj 
(UN) por Edukado, 
Scienco kaj Kulturo. 
Laŭ la vortoj de ĝia 
eksĝenerala 
Direktoro, Federico 

| Mayor, Unesko ne estas agentejo por teknika asistado nek 
l esplorinstitucio. Ĝia ĉefa rolo estas la evoluigo de la homa 

potencialo (...). Estas faciligi la transdonon kaj la interŝanĝon 

| de la konoj (...) por favori la reciprokan respekton kaj la 
toleremon, la demokratian partoprenadon kaj la eksciadon pri 
la homaj rajtoj. 

Originoj 
Ekde 1942, la Konferenco de Aliancitaj Ministroj pri 

Edukado (KAME) starigis serion da kunsidoj kiuj etendiĝis ĝis 
1945. Tiujare KAME proponis la okazigon de Konferenco de 
Unuiĝintaj Nacioj por kreiĝo de organizaĵo pri edukado, scienco 
kaj kulturo. Tiu Konferenco okazis en Londono, de la 1-a ĝis la 
16-a de Novembro 1945, kiam la Konstitucion de Unesko 

subskribis 37 landoj. La Konstitucio ekvalidis je la dudeka 
ratifiko, la 4-an de Novembro 1946. Brazilo estis unu el la 20 
unuaj ŝtatoj kiuj ratifikis la Konstitucion de Unesko, estante do 

Fondinta Membro-ŝtato de tiu Organizaĵo.   

vilizaciigan. & 

  

| 
Celo | 
Unesko, laŭ sia Konstitucio, celas “kontribui por la paco kaj 

la sekuro, instigante la kunlaboradon inter nacioj pere de 
edukado, scienco kaj kulturo, por tiel stimuli la universalan 
respekton al justeco, al leĝo-obeado kaj al homaj rajtoj kaj 

fundamentaj liberrajtoj asertitaj al ĉiuj popoloj de la mondo, sen 
distingo pri raso, sekso, lingvo aŭ religio. 

La paco, la evoluigado kaj la demokratiaj principoj 
konsistigas do interaktivan triangulon, en kies centro troviĝas 

skizita pli bona estonteco. 

| 

| 

- Kiel ĝi sin strukturas 
La Ĝenerala Konferenco estas la ĉefa decidorgano de 

Unesko. Ĝi okazas ĉiun dujaron; determinas la politikojn de la 

Organizaĵo kaj aprobas la programon/buĝeton. Ĉiun sesjaron, 
la ĝenerala Konferenco elektas la ĝeneralan Direktoron laŭ la 
rekomendo de la Ekzekutiva Konsilio, kiu konsistas el 51 

membroj kaj kunsidas dufoje jare. Tiu Konsilio respondecas pri 
la plenumo de la programo aprobita de la ĝenerala Konferenco. 
Unesko estas la nura faka agentejo de UN kiu tenas Naciajn 
Komitatojn en la Membro-ŝtatoj. Tiuj Komitatoj servas kiel 
organoj por asesorado al la registaroj. Krome, la registaroj tenas 
Konstantajn Delegitojn en Parizo por pli oftaj kontaktoj kun la 
Organizaĵo. Unesko ankaŭ havas Regionan Strukturon, kun 
oficejoj en pluraj mondopartoj, kaj Help-Organojn (Konsultajn 
kaj Asesorajn Komitatojn, Internaciajn Komitatojn, Interregistarajn 
Konsiliojn). Ĝi same tenas dialogon kun centoj da interregistaraj 
kaj neregistaraj organizaĵoj (IRO-j kaj NRO-j). 

 



a Assis je ltaj 
ARABAJ PROVERBOJ 

  

Mi Fo avertis, ke tio estas virbovo, sed li insistas 
melki ĝin... 

Ŝakalo englutis falĉilon; aŭskultu poste 
ĝiajn vekriojn dum eligado. 

En kavo de leono ĉiam 
troviĝas ostoj. 

  

Ja, ŝi gravediĝis sekrete, sed naskos 
publike. 

Kiu asertas, ke leono estas azeno, tiu almetu al ĝi 
la bridon! 

“Ĝu via muelilo turniĝas 
dekstren aŭ maldekstren?” 

“Mi ne scias; gravas 
nur, he ĝi liveras al mi 

farunon.” 

Oni plantas «se», ekĝermas «mi emus...». 

Oni diris al arestito: «Ni 
edzigos vin al tre bela, tre 
riĉa junulino.» 

«Bonege, li respondis, 

sed unue liberigu min.» 

Ripetado lasas spurojn eĉ sur ŝtonoj. 

Per ripetado eĉ 
azeno lernas. 

Plej amara doloro estas la nuna 
doloro. 

Senfina kiel Ramadano. 

“Bofilino, bofilino... iam vi estos bopatrino!” 

Per mensogo oni 
akiras al si tagmanĝon, 
sed ne vespermanĝon.   

Kiu volas manĝi panon 
de reĝo, tiu devas tranĉi 
gin per glavo. 

Kiu agas fie, tiu 

fiagas kontraŭ si 
mem. 

Ĉu vi emas detrui moskeon 
por starigi minareton? 

Parolo estas la odoro de homo. 

Incenso eligas sian parfumon nur kiam ĝi brulas. 

Li ĵelas ŝtonon kaj poste diras: «Tio 

estas la destino!» 

Vi estas tio, al kio vi 

kutimiĝis. 

Vendi kaj penti estas pli bone ol ne vendi 
kaj penti. 

Ne manĝu ajlon kaj vi ne odoros 
je ajlo. 

Ne foruzu du vortojn se 

unu sufiĉas. 

Lia patro, ajlo; patrino, cepo. Kiel eblas, 

he li bone odoru? 

Ne donu konsilon al 
malsaĝulo: iel ajn li 
ĵetos kulpon sur vin. 

Se tro multaj komandas, dronos la ŝipo. 

Ne okupiĝu pri senokupa homo: li 
okupiĝos pri vi. 

El la portugala esperantigis Paulo S.Viana



    

  

1 Preta konkeri la maron 

    

Canoa Quebrada estas paradiza tropikejo proksima al Fortaleza, la urbo de la venontjara Universala 
Kongreso. Imagu vin tie... Tiaj ripozigaj plaĝoj abundas en la brazila nordoriento. Antaŭĝuu la belajn 
tieajn pejzaĝojn kaj tipaĵojn kaj...ĝis aŭgusto 2002. 

[JBelo kaj suno abundas por ĉiuj 

Per sablo kaj vitraj ujoj oni produktas 

simplajn, tamen belajn artaĵojn   19
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1-a 295 Esperantista João Contro Bebedouro 

2-a 260 Filozofisto Vicente Werneck Volta Redonda 

3-a 250 Rosamaren Maria de Angelis Potirendaba 
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Verda Stelo Suely P. Bóchio Potirendaba               
     
        Cleusa de Almeida 

llidio A. Filho 
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17-a 170 Cursista     Sueli dos Santos 
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r$ 42,00 
(aere + R$12,00) 

Nur por brazilanoj 

  

INTERNACIA MAGAZINO SENDEPENDA 

22a JARKOLEKTO = e 

   naciaj kaj internaciaj revuoj 
en la mondo preteratentas. 

  
   
    

Abonu la revuon ĉe la brazila peranto 
Brazila Esperanto-Ligo 

Caixa Postal 03625 
70084-970 Brasília-DF 
belQesperanto.org.br DIM

       

Prezidanlii    

Retrospektiva eksponado, 

Jen ni sojle de la fino de nia 
mandato. Ĝojigas nin ekrigardi la 

komencon de nia oficperiodo kaj 
konstati la kontentigajn rezultojn, 

kiujn ni atingis. 
Unuavice, nia kampanjo por la 

plimultigo de nia membraro, ĉiam 

rememorinda: en 1998 ni estis nur 
523 membroj. Okaze de nia enpos- 

teniĝo, ni promesis duobligi tiun 
nombron dum la unua jaro de nia 
oficperiodo kaj efektive, unu jaro 

poste, okaze de la 35-a Brazila 

Kongreso de Esperanto, en Campo 

Grande, ni jam estis 1090 membroj. 
Tiel, 40 homoj pli ol la duoblo. La 
31-an de decembro 1999 ni estis 1341 
membroj. Dum la jaro 2000, dank” 

al la sindediĉa kunlaboro de nia 

samideanaro, aliĝis al BEL 1450 
homoj kaj en la kuranta jaro ĝis 

nun nia membraro nombras 602 
esperantistoj... 

Duavice, ni elstarigu la aperon de 
A Semente, en la portugala lingvo, ĉar 

ĝi fariĝis vera ligilo inter BEL kaj siaj 
anoj, ĉefe la komencantoj, kiuj 
ankoraŭ ne kapablas legi en Espe- 

ranto, kaj per ĝi povas informiĝi pri 
la marŝo de la Esperanto-movado . 

Triavice, la konstanta parto- 
preno de BEL pere de la prezidanto, 
en kongresoj kaj renkontiĝoj, krom 
intervjuoj ĉe radistacioj kaj televidoj, 

estas aferoj pri kiuj li ĉiam estis atenta. 

Fine, ni ne povas forgesi ankaŭ 

la malavaran apogon de niaj sami- 
deanoj, sen kies fido pri nia laboro 
estus al ni neeble realigi ĝin. 

Osvaldo Pires de Holanda



  

Al la tradicio de interesaj artikoloj en B.E. 
oni miksis la modernan aranĝon, interesan 

Brazila Kroniko, la kolorajn fotojn de aktuala 
kaj eterna momento (karnavalo), modernajn 

kolorojn sur la kovrilo, la ekvilibron de 
intervjuo kun grava homo el nia E-kulturo - 
ĉio en tre plaĉa vesto. 
James Piton, Campinas-SP 

Gratulon pro la belaspekta kaj altkvalita 
Brazila Esperantisto. Miaj 15 gelernantoj 
interesigis pri abono. 
Aristophio Alves Filho, Macei6-AL 

Rilate al la raporto pri Merlin, en la lasta 
numero de BE, mi volas deklari mian 
maltranviliĝon, eĉ timon, pro la enkonduko 
de la genro roko en la e-movadon. 
José Pardal, Duque de Caxias-RJ 

La nova BE estas tre alloga kaj moderna. Plej 
plaĉis al mi la raporton pri Merlin, ne nur 

pro ties bona muziko sed ankaŭ ĉar temas pri 
junula temo. 
Wendel Pontes, Pernambuco 

Vi surprizis kaj ĝojigis min pere de via 
novstila Brazila Esperantisto. Mi estas plena 

Veterana esperantisto 65-a jaraĝa pretas 
interŝanĝi kaj esperantaĵojn kaj aliajn 
kolektindaĵojn. Vlastimil Koĉvara, A. Sovy 10, 
747 05 Opava 5, Ĉeĥa Respubliko. 

    

Se en la universitado iu 
studento volas praktiki la 
rusan lingvon, mi pretas 

Rael helpi per korespondado. 
Sergei Paĥemov, A. JA 
1392, RU-610904 Kirov, 
Rusio. 

Rusinoj deziras korespondi edziniĝocele. 
Informiĝu Esperante, angle kaj germane ĉe 
Esperanto, A. JA. 1392, Kirov, RU-610904, 
Rusio 

Sekretario de Hefei E-Asocio volas 
korespondi pri Ĉina uŝuo (ĉina tradicia lukt- 
arto, alinome: gongfu). S-ro Liu Laoguo, 
«Changghuai-xincun B-3-105, Langyashan str, 
Hefei, CH-230011, Ĉinio. 

88-a jara laboristo deziras havi kores- 
pondamikon en Brazilo kaj interŝanĝi la e- 
ĵurnalon Norda Stelo kontraŭ Brazila 
Esperantisto. Anatolo Sidorov, RU-167031, 
Rusio, Komi, Syktyvkar, A/k 1316. 

  

koko, 

  

de laŭdo kaj gratulas; preskaŭ ĉion mi legis 
kaj speciale impresis min la prezidanta 
mesaĝo. 

Siegfried Krueger, Kristana Esperantista Ligo 
Internacia, Germanio 

Dankon pro la plej freŝa numero de la 
novforma BE. Ĝi enhavas belajn, bonkvalitajn 
fotojn kaj paperon. Oni ĝoje prenas ĝin en la 
manojn. 
Szabadi Tibor, Hungario 

Kun granda ĝojo mi ricevis la lastan n-ron 
de renovigita BE. Certe nome de Argentina 
Esperanto-Ligo kaj kiel samideano de la sama 
kontinento kaj najbaro, ĉiam kunlaboranto 
en reciproka aktivado, mi deziras ĉian 
sukceson. 
Ruben T. Diaconu, AEL-ĝenerala sekretario 

Mi estas feliĉa, ĉar mi ricevis belan, agrablan 

kaj interesan revuon BE. 
José Antônio da Silva, Olinda-PE 

Malgraŭ la bela grafika alloga nova eldono 
de BE, mi hontus montri ĝin al miaj geler- 
nantoj, ĉar ili ne estas spiritistoj. Kion mi dirus 
al ili? Fakte, en la revuo abundas la vortoj: 

   
Pri moroj, turismo, e-movado kaj historio 

deziras korespondi kun brazilanoj. 
MomĉiloMoŝo Pavlovic”, Vila Esperanto, 

leuenibr, 261, YU-18433 Prolom Bouya, 
Jugoslavio. 

40-jara fraŭlo, astrologo, 

flegisto kaj elektristo 
deziras korespondi edzi- 
ĝocele kun fraŭlinoj blon- 
daj, diketaj, ne altaj, griz- 
aŭ bluokulaj, 25- ĝis 30- 
jaraĝaj. Jaime Suprayar, 
Paje B, 42 c, 90 San 

Mariano y Vista Alegre, Vibora, Ciudad 

Havana, Cuba. 

Mi serĉas kontaktojn kun brazilaj 
esperantistoj cele al organizo de brazila-rusa 
klubo Amikoj, por amikeco, renkontiĝoj, amo, 

edziĝo, entreprenado, interŝanĝo de 
poŝtkartoj kaj bildkartoj ktp. Inter la rusaj 
klubanoj troviĝas ankaŭ gejoj kaj lesboj. 
Anatolo Guk, Glavpoĉtamt P.O. Box 43, 
347900 Taganrog, Rostovskaja obl., Rusi 

  

Fervoja oficistino, prezidanto de fervojista 
societo en Varna, 51-jara esperantisto, mi 

deziras korespondi kun brazilaj esperantistoj 

  

spirita, spiritismo, Societo Lorenz, evangelio, 

transtomba mondo, ktp... 

Brazila Esperanto-Ligo ne estas spiritisma 
asocio. Ĝi ne rajtas sektiĝi, fari religian pro- 
zelitismon, iĝi reakcia revuo, je la servo de la 

religioj. Religioj estas institucioj je la servo de 
la reganta klaso. Ili instigas la homojn al 
obeado, rezignacio kaj nepensado. 
Esperanto estas revolucia movado, kiu volas 
fari grandajn ŝanĝojn en la nuna politika 
ordo, kaj tiamaniere rompi la privilegiojn 
kiujn la burĝa klaso havas pro la nuna lingva/ 
ekonomia ordo. 
Brazila Esperanto-Ligo devas esti asocio por 
ĉiuj brazilaj esperantistoj kaj ne por disvastigi 
spiritismon. 
João Manoel Aguilera, Campinas-SP 

Mi estas ravita de la novegaspekta BE. 
Tamen, la lingvo de Bildoj tiklis min. Cu oni 
ne emis revizii pro la belegeco de la bildoj? 
Luiz Coelho, Paraiba do Sul-RJ 

N.R.: Ni dankas al ĉiuj kaj pro laŭdoj kaj 
kritikoj. Ne eblis aperigi ĉiujn leterojn 
senditajn, kaj pro tio ni petas la 

komprenon de la legantoj. 

pri diversaj temoj kaj certe respondos al ĉiuj. 
Ivanka Stojanova, P.O. Box 701, BG-9000 

Mi estas kristano kaj tre ŝatas spiritismon, 
esperantisto ekde 1989, ĝenerala sekretario 
de DKEA. Mi neniam trovis korespondanton 
en Brazilo. Joseph Nlandu Lujala, BP 7598 
lun I, Cilu, Lukala, RDC. 

Mi volas interŝanĝi leterojn kaj bilkartojn. 
Stepan Turcinek, Tolstero 19, CZ-746 01 
Opava, Ĉeĥa Respubliko. 

    

Mi estas UEA-fakdelegito pri budhismo, 
ĵurnalismo kaj instruado kaj mi preparas 
vortaron Nepali-Esperanto. La ĵurnalon The 
Kathmandu Post, kie mi laboras, vi povas legi 

ĉe Swww.nepalnews.com». Retletere mi volas 
korespondi pri diversaj temoj. Razen 
Manandhar, razen. manandhar(Dhotmail.com 

Bulgara lingvo-instruisto 
deziras prelegvojaĝi tra 
Brazilo. Ĉu vi pretas helpi 
lin konkretigi liajn planojn 
viziti nian landon? Dimitrov 
Christo, Str. Stracin-16, B 
Bulgario 
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ODOaA  Gonka 

dabe Kaĝo 

Teksto de Gacy Simas 

  

Desegnoj de Elison Traduko de Valĉrio Rodolfo 

SUSPENSO 

ADOLTAJ



Niaj 

Fortaleza 
La urbo 

“ Verdaj maroj sovaĝaj de 
mia naskiĝa lando, kie konuro 
kantadas sur frondoj de 
karnaubo“ ”. 

Per tiuj vortoj de Jos€ de 
Alencar, grava brazila verkisto 
el Ceard, oni sentas la deziron 

viziti, rigardi kaj vidi tiun 
belegan urbon Fortaleza. 

Hodiaŭ en Fortaleza estas 
du milionoj kaj ducent mil 
loĝantoj, kiuj gasteme akceptas 
ĉiujn vizitantojn. 

La plaĝoj, grandnombre, 

ue Dor] yn slas O 

La movado 
Neniu precize scias kiam Esperanto alvenis al 

Ceará. La plej malproksimaj referencoj estas la 
jaroj 1908, kiam iu monaĥo, Silvĉrio, studis la 

lingvon, kaj 1911, kiam Moacir Caminha instruis 
ĝin en la lernejo Escola Moderna do Ceard, la unua 
kurso en nia urbo. 

En 1922 aperis Brazilio, la unua revuo en 
Esperanto eldonita en la nordo de la lando, kaj en 

1954 Paulo Amorim Cardoso, ano de Ceará 

Esperanto-Klubo, kreis kurson per korespondado 
kies nomo estis Zamenhof. 

  

vado 

                          

    

    

estas ravaj. 

La suno kisas kaj la homojn kaj la 
naturon, kisas onian haŭton, kaj oni 

plezuriĝas per tiu tropika karesado. 
Oni sentas la varmeton de la suno, 

kaj, samtempe, la mildan brizon, kiu la 
popolon refreŝigas. 

Oni ĉiam benos la tagojn dum oni 
restos en Fortaleza. 

*Karnaubo: Ventumilforma palmarho de Ceará. 

La plej forta movada atingo okazis kiam en 1964 
Antonio Martins Filho, tiama Rektoro de Federacia 

Universitato de Ceard apogis Esperanton, fondinte 
Esperanto-Kulturcentron. 

Nuntempe Esperanto en Cearŝ estas instruata 
sub la kunordigo de Cearaa Esperanto-Asocio, ne 
nur en Fortaleza sed ankaŭ en pluraj urboj : Vigosa 
do Ceará, Icapuí, Crato, Crateús, Juazeiro do 
Norte, Caucaia kaj Sobral. 

En Aúgusto 2002, Fortaleza estos sidejo de la 
87-a UK. 

   

 



  

  

Floriano Pessoa?” 

  

Enkonduko; i 

a Fundamenta Krestomario 
E. (FK), kies enhavo antaŭe 

aperis en gazetoj (kiel La 
Esperantisto) kaj libroj (kiel La 
Libro de la Esperantistoj), estis 
unuafoje eldonita en 1903, kun 

la celo fariĝi modelo de espe- 
ranta stilo. 

La krestomation kunverkis 
pluraj diversnaciaj aŭtoroj, kun 
variaj niveloj de regado de la 
lingvo, kaj en malsamaj epokoj. 
Pro tio, malgraŭ la revizio farita 

de Zamenhof, la kvalito de la 
verkaĵoj estas nehomogena. 

Jam en la antaŭparolo al la 
unua eldono(1903), Zamenhof 

diras, ke li korektis la artikolojn 

ne verkitajn de li, “en tia grado, 
ke la stilo en ili ne deflankiĝu de 
la stilo, kiun mi mem uzas”. 

En la antaŭparolo al la kvina 
eldono(1907), li atentigas, ke la 
FK enhavas diversajn esprimojn 
“kiuj nun al li ne plaĉas kaj kiujn 
li volonte ŝanĝus; li tamen tion 

ĉi NE faris, ĉar li estas konvinkita, 

ke por verko, kiu havas la celon 
subtenadi unuformecon de stilo 
inter esperantistoj, severa 
konstanteco estas multe pli grava 
ol plena perfekteco”. Krome, li 

parolas pri ne unuformeco de 
propraj nomoj, de akuzativo ĉe 
adverbaj esprimoj ktp. 

En poŝtkarto al P.Corret 
(Originala Verkaro, 557), 

Zamenhof listigas la tekstojn de 
la FK verkitajn de li mem. Tiuj 

estas: Ekzercoj, La 

novaj vestoj de la 
reĝo, La virineto de 
maro, Anekdotoj 

(plimulto), La 

hejmo de la meti- 
isto, La karaj bra- 

celetoj, Bagateloj 
(plimulto), Fin- 

gra kalendaro, El 

la poŝo, La loĝejoj 
de la termitoj, 

Kronika katara 
konjunktivito, El 

la unua libro de la 
lingvo Esperanto, 
Plena Gramatiko 
de Esperanto, Al la historio de la 

provoj de lingvoj tutmondaj kaj 
Esenco kaj estonteco de la ideo de 
Lingvo Internacia. 

La sinsekvaj eldonoj, ĝis la 

16a, en 1939, estis preskaŭ 
identaj kun la unua eldono. Ĉar, 
laŭ la opinio de fakuloj, en la 
periodo de 1907 ĝis lia morto, 

en 1917, la stilo de Zamenhof 

multe evoluis kaj maturiĝis, tial 
la FK “ĉesis prezenti tute 
imitindan modelon de la 
Zamenhofa Esperanto”. 

En 1946, la eldonejo The 

Esperanto Publishing Company 
petis al la lingva-komitatano/ 
akademiano William Bailey, 
specialisto pri la stilo de 
Zamenhof, entrepreni la revi- 

zion de la FK. Sed Bailey mortis 
en tiu sama jaro, ne fininte la 
taskon, kiun transprenis aka- 
demiano pastro W. J. Downes. 

FUNDAMENTA 
KRESTOMATIO 

  

En la 
Universala 
Kongreso en 
Zagreb, 1953, 

oni decidis, ke 
la teksto de la 
FK kaj de aliaj 
reeldonotaj 
verkoj de 
Zamenhof 
restu senŝanĝa, 

sed ke oni indi- 
ku per pied- 
notoj la ŝan- 
ĝojn, “kiujn 

Zamenhof 
mem plejeble 

aprobus”. La 17a reviziita eldono 
estis publikigita en 1954. 

Fine, en 1992, UEA aperigis 
la 18an, ĝis nun plej novan 
eldonon de la FK, prinotitan de 
la eminenta Gaston Waringhien. 

En Brazilo la FK estis longe 
uzata en superaj kursoj, en klaso 
kaj per korespondado, kaj helpis 
plurajn generaciojn de espe- 
rantistoj konatiĝi kun la inter- 

nacia esperanta literaturo. 

La enhavo de    

Krom fabeloj kaj legendoj, 
anekdotoj, rakontoj kaj poemoj, 
originalaj kaj tradukitaj, la FK 
enhavas Ekzercaron, la 16- 
regulan gramatikon, kun la 
nomo Plena Gramatiko de 
Esperanto, resumon de la historio 

de lingvoj tutmondaj, la tezon de 

” Prelego en la Renkontiĝo de Esperantistoj de Rio de Janeiro, la 17an de decembro 2000 
”“ Floriano Pessoa estas inĝeniero



Zamenhof Esenco kaj estonteco de 
la ideo de lingvo internacia, 
artikolon prenitan el la Unua 
Libro de la lingvo Esperanto, kaj tre 
interesan kolekton da artikoloj £/ 
la vivo kaj sciencoj. 

Ĉar la Unua Libro de la lingvo 
Esperanto, eĉ en ĝia foto-represo, 
de longe estas elĉerpita, tial per 
la FK la leganto havas unikan 
ŝancon konatiĝi kun la principoj 
uzitaj de Zamenhof por la kreo 
de Esperanto, kaj familiariĝi kun 
la plej gravaj trajtoj de la 
strukturo de nia lingvo, laŭ 
priskribo de Zamenhof mem. 

Inter la eroj en la bunta 
enhavo de la FK, krome estas 

atentindaj la sciencaj-teknikaj 
artikoloj, eĉ se ilia enhavo 
kompreneble malaktualiĝis; la 
fako pri Komerca Korespon- 
dado, la kuriozaĵoj (Rimarkin- 
da horloĝo, Fingra kalendaro, 

La sunhorloĝo en Dijon, ktp). 

  

Sendube la atenta legado de 
la FK plu estas utila al ĉiu 
esperantisto deziranta perfektiĝi 
en la lingvo, interalie ĉar: 

a) ĝi estas klasika dokumento, 
historie valora, montranta la 

evoluon de la lingvo ; 
b) en ĝi troviĝas amaso da 

utilaj, interesaj esprimoj, ele- 

gante uzeblaj en la ĉiutaga vivo 
kaj en literaturo (el kiuj multaj 
jam aperis en la rubriko Ĉiutaga 
Esperanto- Trafaj esprimoj, de Rio 
Esperantista); 

c) per la piednotoj de 
W.Bailey, Downes, kaj ĉefe de 
Waringhien, oni multon povas 
lerni pri: arkaismoj, naciismoj 
(influo de naciaj lingvoj sur la 
stilo, ĉe klasikuloj kiel Grabowski, 

kaj eĉ ĉe Zamenhof mem), kaj 

kiel ilin eviti; 

d) La piednotoj prezentas 
veran superan kurson pri multaj 
tiklaj punktoj de la Esperanta 
gramatiko, pri kiuj ne tute kon- 
sentas eĉ kleraj akademianoj. 
Jen kelkaj ekzemploj: diferen- 
co inter multaj kaj multe da; 
kiam oni uzu ĉi tiu kaj tiu ĉi; la 
lokado de plu; kiel eĉ aka- 

demianoj miskomprenas la 
uzadon de ata en Zamenhofa 

teksto; uzado de UNU kiel 
nedifina pronomo; uzado de 
kvazaŭ as; troa uzado de ek kaj 

ad, ĉe Grabowski, pro influo de 
la pola lingvo; de kaj el de; ĉe 
Zamenhof, neĝusta uzado de la 
particip-adverbo, kontraŭanta 
lingvan respondon de la Majstro 
mem; treege malofta ekzemplo 

de neklara stilo ĉe Zamenhof, en 
la artikolo Al la historio de lingvoj 
tutmondaj...; de kaj da; pluraj 
rimarkoj pri nomoj landaj kaj 
personaj; ebleco de komparo 
inter fruaj tradukoj de klasikaj 
poeziaĵoj kaj pli bonaj tradukoj 
faritaj de Kalocsay; 

e) La 17a eldono de la FK 
estis temo de recenzoj de 
esperantologoj, interalie de 
Waringhien kaj de Porto 
Carreiro Neto: la unua aperis en 
Lingvo kaj Vivo, 270; la dua, en 
Brazila Esperantisto. Tamen ĉi 
tiun lastan mi, kiu iam legis ĝin, 

ne sukcesis retrovi en mia ĵusa 
esploro, por ĉi tiu artikolo. 

Recenzon pri la 18a eldono mi 
ĝis nun ne vidis. 

  

La Fundamenta Krestomatio 
de la lingvo Esperanto plu estas 
interesa, utila, leginda libro. Plie, 

ĝi estas amuza, kiel montros jena 
anekdoto: 

Forto de scienco: “Mi kom- 
prenas”, diris iu, “ke oni povis 
fari instrumentojn kaj esplori 
per ili la stelojn kaj planedojn, 
tio ĉi estas farebla; sed kiel la 

instruituloj sciiĝis pri la nomo de 
ĉiu stelo - tion ĉi mi jam neniel 
povas kompreni”. E 

Ne nur por knaboj frenezetaj 
La libroj de Ziraldo, amasege venditaj en 

Brazilo, nun je la dispono de e-knaboj kaj 
frenezetaj kaj ne frenezetaj tra la tuta mondo. 

Brazila Esperanto-Ligo 

Caixa Postal 03625 
70084-970 Brasilia - DF Mendeblaj ankaŭ ĉe 

bel(Qdesperanto.org.br UEA kaj ĉe la plej bonaj libroservoj tra 
Telefonnumero (0xx61) 226 1298 la mondo. 

  

La knabo 

frenezeta 

R$ 10,90 

Simo. eim Flicts 

11,60 
   
FLICTS 
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Argentii nanoj festas la 60-jari 
R. Sartor, el Argentino por Brazila Esperantisto 

La 12an de aprilo 
1941, dum la solenaĵo de 
la Unua Argentina Kon- 
greso de Esperanto, estis 
fondata AEL- Argentina 
Esperanto Ligo. 

La unuan kongreson 
kunvokis grupo de gra- 
vaj argentinanoj kaj 
eksterlandanoj, kiuj 
okaze de la Mondmili- $ 
to devis longe restadi en 

  la lando. Inter aliaj la 
  >     

fama verkisto Tibor 
Sekelj. En tia afliktiga historia 
momento, kiam UEA restis 
preskaŭ paralizita de la milito, 

  

Kunsido en Palace Hotel en la jaro 1941 

Esperanto-movado ricevis ku- 
raĝan puŝon en Argentino. 

Prezidita de Prof. Wilfred M. 

Goodes, la Kongreso 
decidis starigi Ligon, 
kiu reprezentu kaj ku- 
nigu ĉiujn aliajn aso- 
ciojn kaj grupojn de la 
lando. Tiam, Argentina 

Esperanto Asocio - 
fondita la l6an de 

Decembro 1916 - ne plu 
fakte agadis kiel landa 

asocio, fariĝinte loka 

asocio de Bonaero, la 

nuna Bonaera Espe- 
ranto-Asocio, kiu en 

1939-40 gastigis S-ron Lanti, 

fondinto de SAT. 
AEL aliĝis al UEA en 1946. 

9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto 
Rekomendoj por la disvolvado de la Amerika Esperanto-Movado, el la 5-a Tut-Amerika Kongreso de 
Esperanto, Meksikurbo, de la 15- 

Ni, Esperantistoj el 29 landoj 
de Ameriko kaj de aliaj mon- 
dopartoj, aŭdinte raportojn pri 
la stato de la Esperanto-Movado 
en Ameriko kaj pridiskutinte 

„ideojn por ĝia progresigo, 

Konstatas 
“ke ekzistas kreskanta inte- 

reso pri regiona kunlaboro en 
Ameriko; 

“ke, malgraŭ tio, malmultaj 
aktivuloj aŭ asocioj bone konas 
la Movadon en aliaj landoj; 

“ke pli bona reciproka kono 
kaj kunlaboro povus multe hel- 
pi ne nur pri la disvastigo de 
Esperanto, sed ankaŭ pri ĝia 
uzado por interkulturaj celoj; 

a ĝis la 21-a de aprilo 2001. 

kaj sekve rekomendas 
“ke la plej fortaj landaj asocioj 

de la regiono, en Brazilo, Kubo 

kaj Usono, dediĉu parton de sia 
agadprogramo al plifortigo de la 
regiona kunlaboro; 

“ke oni konsideru interalie 
(1) la regulan interŝanĝadon de 
informoj kaj ideoj per Interreto 
kaj diskutliste kaj TT'T-page; (2) 
la plivastigon de Brazila Espe- 
rantisto al tutkontinenta revuo; 

(3) la gastigadon de aktivuloj el 
aliaj landaj movadoj; (4) la orga- 

nizadon de trejnseminarioj pri 
informado, instruado kaj aplika- 
do de Esperanto; 

“ke ĉiuj landaj asocioj provu 
kunordigi sian agadprogramon 
kun la laborplano de la UEA- 
Komisiono por Ameriko 2000- 
2010; 

“ke ĉiuj landaj asocioj kunla- 
boru pli aktive kaj celkonscie en 
la Komitato de UFA, interalie per 
reciproka konsultado de la 
amerikaj komitatanoj kaj per la 
subteno kaj antaŭenigo de pro- 
ponoj por reformi la strukturon 
kaj tagordon de la komitatkun- 
sidoj por ke tiuj pli bone respon- 
du al la interesoj kaj prioritatoj 
de la regiona kaj landa agado. ĝ



  
  

La Biblio ne estas unu libro, ĝi estas biblioteko 
plurĝenra. 

Centro de la Hebrea TeNaĤ - Olda Testamento 
por kristanismo - estas la Torao, la Mosea Kvinlibro 
(Genezo ĝis Readmono). Ĝi montras la formiĝon de 
Izrael kaj la Diajn ordonojn por vivi. Centro de la Nova 
Testamento estas la Bona Mesaĝo de Jesuo 
(Evangelio) laŭ priskriboj de Marko, Mateo, Luko kaj 
Johano. Apud Torao kaj Evangelio, la Biblio enhavas 
ankoraŭ plurajn aliajn librojn. En Nova Testamento 
gravas ekzemple la leteroj de Paŭlo kaj ties skolo. Ĉe 
pli atenta legado, Olda Testamento estas multe pli 
bunta: speguliĝas en ĝi la historio de Izrael kaj ĝia Dio 
JHVH: profeteca historiografio kiel Samuel aŭ Reĝoj, 
kolektaĵoj da profetaj eldiroj kiel Amos, Jesaja aŭ 

Jeremia, proverboj, himnoj ktp. Oni trovas tie la pli seke historiajn Ezra kaj Neĥemja, 
la iom pesimisman mondkoncepton de Predikanto, sed ankaŭ la am-ekstazon de 
Alta Kanto. Mondfamon prave akiris la jubiloj kaj ĝismorta ĉagreno, la helpopetoj 
kaj la fido je Dio de la Psalmoj. Tiel do, la Biblio estas bunta atestaĵo pri Dio kaj pri 
homa vivado kun Li. Multaj aŭdas en ĝiaj paĝoj la Parolon de Dio. 

  

La Duakanonaj Libroj de la Biblio 
En la unua jarcento p.K. hebreaj rabenoj fiksis kanonon por la Sanktaj Skriboj: 

TeNaĤ. Kristanismo iom pli ol 100 jarojn poste difinis la limojn de la Nova 
Testamento. En reformacia epoko, dum estiĝis nacilingvaj tradukoj, kalvinismo 
decidis, ke por la Olda Testamento ĝi prenos nur la judan kanonon. La romkatolika 
eklezio reage konfirmis la kanonecon de pluraj libroj el la Biblia tradicio, kiuj minacus 
iel malaperi el la atento: Tobit, Judit, Makabeoj ktp. 

Kaj ĝuste tiujn librojn ĉi tie kunigas unuafoje en Esperanto la Duakanonaj Libroj 
(Volumoj 1” kaj 2"): 

En la unua volumo, enestas la ĉarma novelo pri Tobit, la pli honora legendo pri 
Judit, la bravaj heroaĵoj de 1--2 Makabeoj. 

En la dua”” troveblas La Saĝeco de Salomono, La Saĝeco de Jesuo Siraĥ, la 
malpli konataj Baruĥ kaj letero de Jeremia; kelkaj scenoj pri Daniel prave famiĝis. 
Al La Duakanonaj Libroj ni esperas foje aldoni trian volumon, kun interalie la libroj 
3+4 Makabeo) kaj 1(=3) + 4 Ezra, ĉar ankaŭ tiuj en kelkaj eklezioj apartenas al la 
Biblio. 

Legindas ja la tuta Biblia tekstaro, ne nur ĝiaj centraj verkoj. 
“La unua volumo ĵus aperis kaj jam disponeblas ĉe BEL-libroservo 
' La dua volumo estas kompostata 

La Duakanonaj Libroj 
llustraĵoj de Gustavo Dore - Volumo 1 - R$ 24,00 

DIM
 

    
LA. BONA LA HONA LA NONA LA KONA p esaĉo p MESAĜO MESAĜO. MESAĜO E] vi JEsto p. vi sesto DE JESUO. DEE JESUO; 

LAŬ JOHANO: LAŬ MARKO LAŬ LUKO. LAŬ MALO: 

E fero Eça dd Tamo 
La bona La bona La bona La bona 
mesaĝo de Jesuo mesaĝo de Jesuo mesaĝo de Jesuo mesaĝo de Jesuo 
laŭ Johano laŭ Marko laŭ Luko laŭ Mateo 
R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 

Mendebla ĉe BEL, UEA kaj la plej bonaj libroservoj. 
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Kio okazigas 
demencon? 
Paulo s. Viana 

emenco estas grava socia 
problemo. Ĝin kaŭzas plej 

ofte Alzheimer-malsano, sed la 

kaŭzon de ĉi tiu lasta malsano oni 
ne konas. Por esplori pri even- 
tualaj influoj de genetikaj aŭ 
mediaj faktoroj, usonaj scien- 
cistoj“ akompanis de 1992 ĝis 
1998 pli ol 2000 negrojn en 
Niĝerio (urbo Ibadan) kaj 
respondan nombron da negroj 
en Usono (urbo Indianapolis). Ili 
ĉiuj estis pli ol 65-jaraj (ĉar post 
tiu aĝo la malsano komencas 
aperi). Laŭ la pasado de la jaroj, 
okazis preskaŭ trioble pli da 
kazoj de demenco inter la 
afrikdevenaj usonanoj ol inter la 
afrikanoj, kaj pli ol duoblo da 
kazoj de Alzheimer-malsano 
inter la amerikaj negroj. 

La ciferoj sugestas, ke krom 

genetikaj faktoroj, medio eble 

forte influas la okazadon de de- 
menco kaj Alzheimer-malsano. f 

Revuo JAMA, 14.02.2001. 

  

Dr. Alois Alzheimer   »     
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Nereagemo 

Rotario kaj Esperanto 
En la 312-a numero de Brazila Esperantisto — 
septembro 2000 - aperis alvoko de Giuseppe 

Grattapaglia al la laboro sur la 
kampo rotaria, sed neniu reagis. 

Giuseppe plende esprimis, ke “mi 
naive esperis ian reagon pri tiu 

sufiĉe grava temo, sed ĉar la 

teksto aperis en la lasta 
paĝo de la revuo, verŝajne 
neniu leganto havis la 
persiston kaj paciencon 
trafoliumi ĝin por legi 
la alvokon”. 
Tamen, eĉ se neniu 

samideano reagis, bona 

reago venis el Rotario 
mem pri la temo 
Esperanto kaj Rotario: 
la revuo Brasil 

Rotario (60 mil ekzempleroj) 
en siaj numeroj de januaro kaj aprilo donis favoran 
emfazon al Esperanto kiel racia solvo de la 
komunikado inter tutmondaj rotarianoj. 
Nu, Giuseppe ripetas la alvokon: interesitoj pri la 
temo kontaktu lin ĉe CP 37, Alto Paratso-GO. 

Relpoŝte ĉe «bonaespero(Qaol.com». Certe ni povas 
atendi, ke per lia laboro baldaŭ estos pli da 

esperantistoj en la rotariaj vicoj ol estas rotarianoj en 
la esperantistaj. 

    

   
== 

Sur la planko 
Antaŭ nelonge revuo Veja (ĉirkaŭ 
unu miliono da legantoj) aperigis 
raporton pri nova televida novelo 
furoranta en Brazilo. Inter la 
aktoroj, multaj parolis pri sia laboro 
kaj sur la folo de unu el ili aperis 

apud, sur la planko, la libro Esperanto — lingua 
viva, de Paulo Amorim Cardoso. Ĉu ni baldaŭ povos 
spekti konversacion en Esperanto en la televido? 

  

RITMO A] 

     

"Karaokeo 

E-muziko por la homamaso 

MN san 32239 3. 

Ververe interreto estas benata kampo por 
nia aktivado por Esperanto. 
Tion pruvas Antonio Luis Lourenco dos 

Santos «alls(Qrantac.com.br», alia 
kompetentulo kiu lastatempe aperis en la brazila 

- esperanto-movado kun renovigaj iniciatoj. 
- Sur la spuroj de la furora ludado konata kiel 

karaokeo, kiam homoj ne tiel belvoĉaj sin prezentas 
„ por kanti siajn preferatajn kanzonojn, oni disvolvis 

= plurajn programojn por faciligi la partoprenadon de 
. ĉiuj ludemuloj, ĉefe de tiuj malpli lertaj. 
: Nu, unu el tiuj programetoj troviĝas interrete ĉe 
. Cante (Kantu), treege fama hejmpaĝo — miloj da 

"vizitantoj ĉiutage — apartenanta al la giganta brazila 
; portalo Universo On Line (UOL). 

"Tie oni povas ne nur elŝuti la programon por sia 
- propra distro kaj lertiĝo en la arto kanti, sed ankaŭ 
"havigi al si plurajn kanzonojn por utiligado 

en la programo. 
' La laboro de Antonio Luis konsistis el adapto de kelkaj 
- kanzonoj en Esperanto por praktikado en tiu 
programo, kaj ĝuste ili fariĝis disponeblaj en la unua 

- pago de Cante, êe <hitp:/fwww.uol.com.br/cante/>. 
Bonan kantadon al niaj legantoj kaj ĉefe al la ne- 

- esperantistoj kiuj pro scivolemo unuafoje provos kanti 
„en la internacia lingvo Esperanto.



Faka informado 

Esperanto en fakaj revuoj 
Per la agado de la tre entreprenema samideano kaj 
kompetenta komputil-programisto Carlos A. A. 
Pereira, el la urbo Rondonopolis (MT), la 

esperantistoj havas tre bonan softvaron por instruado 
de baza Esperanto, jam adaptita al pluraj lingvoj, 
elŝutebla ĉe «http:/fwww.cursodeesperanto.com.br». 
Krom la teknika kompetenteco, Carlos ankaŭ estas 
lerta propagandisto, ĉar lastatempe la softvareto estis 
distribuata pere de pluraj fakaj brazilaj revuoj pri 
informadiko kaj edukado, por ekzemplo Expert 
Premium kaj CD-Room Escola. 
Ankaŭ tra interreto la kurso estas tre vaste 
diskonigata kaj distribuata, inkluzive per pozitiva 
mencio de entreprenoj kiel Lemon, kiu 
havas tre vizitatan hejmpaĝon pri senpagaj 
kaj duonpagaj softvaroj. 
Tiu agado montras, ke informadiko kaj interreto 
estas tre bona kampo por nia semado, kaj la rikolto 
jam videblas ĉe brazilaj dissendolistoj por 
komencantoj, al kiuj oni fojfoje aliĝas novbakitaj 
esperantistoj kiuj lernis Esperanton per la 
kurso de Carlos. 
Gratulegon, do, al nia kara samideano. 

Muziko 

Ŝako, Merlin kaj tiel plu 
La sesa numero de la revuo MP3 Magazine 
«mp3magazine(Omid.com.br» disvastigis la 
kanzonon Ene de l' milito de la argentina rokbando 
La porkoj. Tiun kanzonon oni povas trovi en la 
kodisko Ŝako, lanĉita de Vinilkosmo 

<wwiw.vinilkosmo.com>. 
Kanzonoj en Esperanto estas disponeblaj ankaŭ ĉe 
Kuwuww.musicexpress.com.br», hejmpaĝo zorgata de 
Flávio Fonseca, haj apartenanta al la potenca 
entrepreno MaisTV. Temas pri pli ol 50 kanzonoj 
(Persone, Merlin, La Porkoj, JoMo, Kajlo, ktp), ĉiuj 
disponigitaj, post permeso de la aŭtoroj, al la ĝenerala 
publiko, kiu vizitas la hejmpaĝon serĉe al plurstilajn 

“kanzonojn en la portugala. 
Ĉar la esperantaj kanzonoj troviĝas en la unua paĝo 
de la hejmpaĝo, certe jam multege da ne-esperantistoj, 
pro scivolemo, la unuafojon aŭdis ion en Esperanto. 
Lai Flávio Fonseca, ne malmultaj elŝutas la e- 
kanzonojn tie disponeblajn. 

p: Er OU IZI 
5 pu om hote 

" Rio Grande-RS 

: Sur la muro 
En la gaŭĉa urbo Rio 
Grande, 320 km dista de 
Porto Alegre, la ĉefurbo 
de la ŝtato Rio Grande do 
Sul, la lokaj esperantistoj 
utiligas muron lokitan 

    
: preter la ĉefa ŝoseo, por propagandi Esperanton. 
- En Rio Grande troviĝas unu el la plej aktivaj 
: movadaj asocioj de la interno de tiu plej suda ŝtato de 
„Brazilo, kaj se dependos de la iniciato de la surloka 
: esperantistaro, argentinanoj kaj urugvaĵanoj estos 
„ varbitaj por Esperanto, ĉar la ŝoseo estas vojo laŭ kiu 
- ankaŭ tiuj niaj najbaroj veturas al la brazilaj plaĝoj. 

. E-entreprenado 

„Imitinda ekzemplo 
“= aza La esperanto-grupoj de    la urbo São José dos 

Campos organizas 
ĉiusabate, de la 9-a 

malene ĝis la 3-a 
posttagmeze, disven- 

dadon de esperantaĵoj, 
kiel libroj diversaj, 

' endiskedaj e-kursoj, elementa gramatikkajero, kaj la 
kodiskoj de Merlin kaj la porinfana Ni dancu en la 

' rondo...kaj eĉ la revuo Brazila Esperantisto. 
- Tamen, la ĉefa aktiveco de la tieaj esperantistoj estas la 
' disdonado de faldfolioj pri Esperanto, klarigado de la 
- ĉefaj aspektoj de nia lingvo, babilado de la lokaj 
"esperantistoj kaj la perkomputila prezentado de la 
- furoranta kurso de Esperanto de Carlos Pereira 
' kaj de la elektronika vortaro ALLS, kiuj estas 
- senpage disdonataj. 
: Laŭ Marcos Pimenta, la ĉefmotoro de la iniciato, oni 
- rikoltas bonajn rezultojn el tiu semado, kiu estas por 
” ĉiuj e-grupoj ja imititinda ekzemplo. Oni enspezas iom 
- da mono, tiel helpante la kulturajn produktantojn el 
- Esperantio, kaj samtempe oni konstante flegas la 
- diskonigadon de Esperanto. 
” Ĉu ni povas revi pri la engaĝiĝo de la ceteraj 
- organizaĵoj en Brazilo? 
"Nu, oni povas informiĝi pli funde pri la laboro 
. de nia samideanaro el SJC ĉe£hltp:// 
“ esperantosjc.vila.bol.com.br> 

a 

O 

~
o
 
v
a
 

o 
q 

=
n
 
s
o
a
m
 

QO 
a 

lo
 

B



30 

Sorocaba-SP 

so é pero 

Oni unuanime aprobis en la Leĝdona Ĉambro de 
Sorocaba leĝon stariganta Tagon de 
Esperanto en la urbo. 
Laŭ Marisa Telo, la klopodado de la sorokabaj 
esperantistoj ne estis tre granda, ĉar Esperanto havas 
per si mem sian forlon. La urbestro, Renato Amary, tre 
simpatiis la iniciaton kaj la Sekretariejo de Kulturo, 
ankoraŭ laŭ Marisa, nepre devos pli bonvoleme atenti 

pri la necesoj de la Esperanto-komunumo en Sorocaba. - 
En la plej lasta versio de la granda ĵurnalo de la 
regiono legeblas artikolo pri Sorocaba Esperanto-Klubo, - 
ĉe S«wwuw.jcruzeiro.com.br». 
Ĝuste en Sorocaba troviĝas la plej malnova radio- 
programo pri Esperanto en Brazilo. 

Akademio de Esperanto 

Denove en la fokuso 
La eldonisto Gersi Alfredo Bays, nia 

interojuito en la pasinta numero de Brazila 
Esperantisto, tre meritplene estas denove en la 

fokuso, pro la rezultoj de la elektoj de novaj 
membroj de la Akademio de Esperanto. 
La 6-an de aprilo 2001 komisiono 
konsistanta el Antonio de Salvo, prezidanto 

de IKUE, Michela Lipari, ĝenerala 

sekretario de UEA kaj Giorgio Denti, 
prezidanto de la Esperanto-Grupo de Romo, 
en la ĉeesto de la sekretario de la Akademio, 
malfermis la kovertojn kun la voĉdoniloj kaj 

nombris la voĉojn... 
Gersi Alfredo Bays, 
kun 23 voĉoj, 

estis unu el la 
elektitoj. 

   

   

Rio de Janeiro 

KKE sur la scene 

Kultura Kooperativo de Esperantistoj estas Esperanta 
organizaĵo, kun propra sidejo en la urbo Rio de 

: Janeiro. Ĝi estis fondita en la 14-a de Julio 1951 kaj 
en 2001 kompletigos 50-jĵarojn. Dum tiu longa 
periodo ĝi multe kontribuis por la disvastigo kaj 
progreso de Esperanto en nia lando. 
Nu, tiu tradicia institucio, iam vera potenco en la 

brazila esperantujo, lastatempe baraktanta 
kontraŭ grandaj malfacilaĵoj, havas novan 
estraron, kiu promesplene starigis viglan 
agadon por plivivantigi la organizaĵon. 
La nova estraro planas iel ekspluati la forlasitan 
bieneton kiun KKE havas ĉe la kvartalo Bangu, 

" preskaŭ perdita sub jura kverelo. Laŭ la bonaj signoj 
- je laboro venintaj lastatempe el la mirinda urbo, tio 

estas forgesindaĵoj el la fora pasinteco. Bonan laboron 
al la estraro sub la gvido de Givanildo Ramos Costa, 
la nova KKE-prezidanto. 

  

- Antaŭ nelonge, en Campinas, João Aguilera kaj 
* Daniel reĝisoris je du dimanĉoj programon pri kaj en 
- Esperanto ĉe la komunuma radiostacio Ridio Muda 

(Radio Muta). 

„En la paska dimanĉo ili prezentis specialan 
' programon, kaj por ĝi estis invitataj ĉiuj esperantistoj 
- el la urbo. Laŭ mesaĝo de Aguilera en interreto, la 
' programon celas disaŭdigi poemojn kaj kanzonojn ne 
- nur en Esperanto, sed ankaŭ en aliaj lingvoj ne vaste 
” favorataj de la potencaj komunikrimedoj. 

Universala Kongreso 

Labori en Zag 

  

Wandemberg Morais kaj Michelson Sávio partoprenos 
la Universalan Kongreson en Zagreb kun la tasko 

" varbi por la venontjara UK, en Fortaleza. Ili bezonos 
la kunlaboron de aliaj brazilaj esperantistoj 

: partoprenontaj la kroatan UEA-eventon. Se ankaŭ vi 
. estas vojaĝonta al Zagreb, bonvolu sin prezenti kiel 
- volontulon por la laboro. Telefonu tuj al Wandemberg 

(Oxx85) 268 2917 aŭ 9990 7000. 
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Informado 

Surrete 
He Edit view Go Bookmarks Communicator Melp 

Ti TTT Netscspe: Centraj de Koucias Esperantistas 
    

    

  

Aĝa, o. infemauta io apenas 1, como tam 
formato. Para larto. sempre serdo acekas ria aŭo pala aos, por anar olo o inanutenpĝo à redação da pagino. Ressalise que «Si 
noteiogo e não d umo kat d diazo. 

  

Ka. carsekala do Comial de Nolitas Esperanisto é a sua tel 
moeratcar                 

  

  

La brazila e-movado gajnis sian unuan 
elektronikan bultenon pri Esperanto, en la 
portugala. Temas pri Central de 
Noticias Esperantistas (Esperantista 
Informcentro), kies celo estas roli kiel 
novaĵagentejo por la ne-esperantista 
publiko, kun novaĵoj ne nur pri la 
brazila movado. 
Laŭ Fabiano Henrique, la iniciatinto de 
CNE, oni volas trafi ankaŭ la 
esperantistojn kaj inter la ne-esperantistoj 
ĉefe oni volas trafi la ĵurnalistojn. 
La bulteno estas konstante ĝisdatigata kaj 
por tio oni petas la helpon de ĉiuj 
esperantistoj, per alsendo de informoj pri la 
okazaĵoj en siaj regionaj e-asocioj. 
La adreso de CNE estas «http:// 
wwuw.noticiarioesperantista.hpg.com.br». 

Dissendolistoj 

Viglas la diskutado 

x 

" Formiga-MG 

Verdaj formiko; 
: En la urbo Formiga (Formiko) Joe Costa haj Tobias 
. Ferreira estis la organizantoj de Mireco - Minasa 
" Renkontiĝo de Esperanto Centra Okcidenta, okazinta 
„je la 25-a de marto. Komencantoj kaj veteranoj venis 
- el pluraj najbaraj urboj kaj estis pli ol cent kaj ĝuis 
. agrablan renkontiĝon, kiu konfirmis la sindediĉon de 
: la du laboremaj organizantoj. 
. La fakto estas, ke la movado en la ŝtato Minas Gerais 
» akiris novan forton en la okcidenta regiono, per la 

. organizado de Mireco. 

. Cel. Fabriciano-MG 

    

Esperan 

  

Cel. Fabriciano, urbo el Ŝtala Valo, tiel konata pro 

: la ĉefa ekonomia forto de la regiono, la ekspluatado 
„ de feraj mineraloj kaj produktado de ŝtalo en grandaj 
- siderurgiaj uzinoj, estis la sidejo de la 1-a Unutaga 
: Renkontiĝo de la Ŝtala Valo. Krom Cel. Fabriciano 
: kaj Ipatinga, Timoteo estas la alia urbo kies lokaj 
„ esperantistoj unuiĝis por la organizado de plia 
: regiona renkontiĝo en Minas Gerais, okazinta je la 
„1-a de aprilo, de la 8-a matene ĝis la 4-a 

- postiagmeze. 

. Verŝajne Minas Gerais ekpintas sur la brazila scenejo 
» kiam temas pri organizado de regionaj eventoj 
. esperantistaj. Aliflanke, ne pri regiona, sed pri nia 
- plej granda kaj grava evento, el Belo Horizonto la 
. esperantistoj preparas sin por kandidatiĝo al 
: organizado de la 38-a Brazila Kongreso de 
„Esperanto, okazonta en julio 2003. Verŝajne ne 
- mankos ŝtalo por pavimado de la vojo al minasa 
: BKE en 2003. 

Post la pioniraj Veki wuw.esperanto.org.br/veki» (kun internacia partoprenantaro) kaj 
Eki «www.esperanto.org.br/eki» (por tiuj kiuj faras la unuajn paŝojn en Esperantio), de Adonis Saliba, multaj 
aliaj dissendolistoj floris en Brazilo, inter ili Esperanto-BR « http-/hvanw.esperantobr.cjb.nelt» kaj Divulga, 

” naskiĝintaj sub la influo de Laborgrupo, aktiva virtuala skipo, kaj fakaj de spiritistoj pri spiritismo kaj de 
anarktistoj. pri anarkiimo, politiko kaj Esperanto. 
Esperanto-BR estas administrata de Jozefo Pachedo, el Porto Alegre, kaj tiom rapide kreskegis, ke nuntempe ĝi 
estas unu el la plej grandaj inter ĉiuj esperanto-dissendolistoj ĉe Yahoo. Kun entute 478 membroj, viglas la 
diskutoj kelkfoje tro ardaj kaj pikaj. Divulga celas la laborigon de esperantistoj pretaj agadi sur la kampo de 
diskonigado de Esperanto. Kompreneble, ĉar gravas la rolo de diskutlistoj, aliaj certe naskiĝos baldaŭ. 

1



Enigmo 
lam, en mistera kaj fora lando 

el Oriento, estis orakolo multe 
vizitata de personoj el ĉiuj partoj 

de la nacio, eĉ el najbaraj landoj. 
En tiu orakolo aperis tri dioj, 
sidantaj unu apud la alia: la dio 
de la Vero, la dio de la Malvero 
kaj la dio de la Diplomatio, kiuj 
atentis la kredantojn respon- 
dante iliajn demandojn. 

Nature, la respondoj de la dio 
de la Vero estas ĉiam veraj, kaj 
la respondoj de la dio de la 
Malvero estis ĉiam malveraj kaj 
la respondoj de la dio de la 
Diplomatio povis esti aŭ malveraj 

aŭ veraj. 

Sed estis io kiu tre afliktis 
multajn kompatindajn pilgriman- 

tojn: ili ne sciis ĉu la respondoj 

kiujn ili aŭdis, estis veraj aŭ ne. 
Ĉar ili estis identaj, kio neebligis 
konstati kiu el la tri dioj parolis. 

Foje, aŭdaculo decidis solvi 
tiun situacion. 

Demanais al la unua dio: 
- Kiu estas vi? 
- La dio de la Vero. 
Demandis al la dua: 
- Kiu estas vi? 

- La dio de la Diplomatio. 
Demandis al la tria: 

- Kiu estas vi? 
- La dio de la Malvero 

Do, la aŭdaculo malkovris 
tion, kiu estis kiu. Ĉu ankaŭ vi 
povas malkovri??? 

      

Chico Buarque    
g 

ê é 

Cicero Soares 

Malfacilas priskribi la influon de Chico Buarque de 
Holanda (Ŝiko Buahki de Olanda] sur la brazilan popolan 
muzikon kaj, ĝeneraldire, sur la kulturan scenejon de la 
lastaj tridek jaroj. 

Inspirata poeto, talenta muzikisto, kreiva verkisto, 
Chico partoprenas aktive kaj profunde siatempan 
intelektan vivon. 

Tiu karaktero portis al li diversajn ĝenojn dum la 
postpuĉaj militistaj jaroj, pro la oftaj cenzuroj al liaj 
muziktekstoj kaj teatraĵoj. 

Ekde 1965, aperjaro de lia unua disko, Chico jam 
lanĉis pli ol 40 aliajn, ĉiujn sukcesajn, kun kanzonoj kiuj 

definitive eniris la nacian muzikhistorion kaj popolan preferon. 
Chico havas specialan kapablon, de ĉiuj laŭdatan, poezie pentri komunajn sentojn, 

popularajn vivojn kaj dolorojn, precipe virinajn. 

En la ĉi suba specimeno, li ĵonglas per la lingvo priskribante tagon de mortonta 
masonisto, en poemo kies vortelekto kaj muzika takto imagigas la brikpostbrikan 
murkonstruadon mem. 

Nur la talento de nia karmemora Leopoldo Knoedt povus verdkolore redoni tiun ĉi 
malfacilan klasikaĵon de la brazila kanzonaro. 

Konstruo, 1971 chico Buarque 

Ĉifoje amis li kvazaŭ ĝi estus lasta foj, 
Vedzinon kisis li kvazaŭ ĝi estus lasta foj' 
kaj ĉiun filon tre, kvazaŭ li estus sola fil; 

li iris trans la straton per la propra lima paŝ, 

konstruon grimpis sur, kvazaŭ li estus nur maŝin” 

kaj levis sur plataĵ' kvar murojn de solida fort' 
per briko apud briko laŭ desegne sorĉa plan”, 
vualis la okulojn krom cemento, larmogut' 

li do sidigis sin kvazaŭ jam por sabatotag', 
ĉe fazeol' kun riz” kvazaŭ li estus princa moŝt, 

li trinkis kun singul!” kvazaŭ li estus dronadant', 

li dancis kun rideg” kvazaŭ lin ravus muzikist, 

kaj stumblis en ĉiel” kvazaŭ li estus ebriul” 
kaj Ŝvebis en aer” kvazaŭ li estus ia bird”, 
surtere kuŝis num kvazaŭ li estus mola pak' 
kaj agoniis en la mezo de la ĉefa voj': 

li mortis sur misflank' - malhelpo en la trafikej'. 

Ĉifoje amis li kvazaŭ ĝi estus lasta foj, 
Tedzinon kisis li kvazaŭ ŝi estus sola sin” 
kaj ĉiun filon tre, kvazaŭ temus pri l' Erarint' 
kaj iris trans la straton per la paŝ” de ebriul', 

  

  

konstruon grimpis sur, kvazaŭ per tre solida fort" 
kaj levis sur plataĵ' kvar murojn kun ensorĉa log' 
per briko apud briko laŭ desegne saĝa plan'; 
vualis la okulojn, la cement' kaj trafikej', 

li do sidigis sin kvazaŭ li estus princa moŝt', 
ĉe fazeol' kun riz” kvazaŭ ne estus io plej, 
li trinkis kun singult” kvazaŭ li estus nur maŝin', 
li dancis kun rideg' kvazaŭ li estus tie ĉi 

kaj stumblis en ĉiel' kvazaŭ lin ravus muzikist' 
kaj $vebis en aer” kvazaŭ jam por sabatotag', 
surtere kuŝis nun kvazaŭ li estus tima pak' 
kaj agoniis-meze de la vojo - dronadant? 

li mortis sur misflank' - malhelpo en la ĉefa voj'. 

Ĉifoje amis li kvazaŭ li estus nur maŝin', 
Ledzinon kisis li kvazaŭ laŭ ia saĝa plan” 
li levis sur plataĵ' kvar murojn kvazaŭ mola pak' 
sidigis poste sin kvazaŭ li estus ia bird' 
kaj $vebis en ae” kvazaŭ li estus princa moŝt, 
surtere kuŝas nun simile al ebria pak': 

li mortis sur misflank? - malhelpo por sabata tag'. 

Ĉu vi tradukis konatan brazilan popolan kanzonon? Ĉu vi estas kontenta pri ĝi? Do, sendu ĝin al 
«beldesperanto.org.br. Se elektita, ĝi aperos en venontaj numeroj! Sed notu bone: ĝi devas esti 
kantebla, do atentu pri metriko kaj prozodio de la originalo.



Reveninte al 
Kampara 
Vivo“ 
Tao Yuanming (376 - 427) 
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Kultivas fabojn mi ĉe I“Suda Monto, 

la plantoj povras pro la herb-prospero. 
Matene mi leviĝas por sarkado, 
revenas kun sarkil”en luna helo. 

= La pad “mallarĝas, altas la kreskaĵoj, 
vespero rosas mian vestan tolon. 
Mi ne domaĝas la vestomalsekiĝon, 
se nur mi realigos mian volon. 

“El la libro Ĉinaj klasikaj poemoj 
ilustritaj. Aĉetebla ĉe BEL-libroservo 

Bufo, kiu timas akvon” 
Camara Cascudo 

ufo estas ruzulo. Unu tagon okazis, ke viro kaptis bufon B 

kaj portis ĝin hejmen por amuziĝo de la filoj. La knaboj —' 
longan tempon turmentis la bufon kaj kiam ili laciĝis, tiam ili é 
decidis mortigi ĝin. Kiel ili agos? i 

| 

— Ni ĵetu ĝin sur la dornojn! 5 
— Dornoj ne traboras mian haŭton, diris la bufo. É 
— Ni bruligu la bufon! E 
— En fajro mi sentas min kvazaŭ hejme! oi 
— Ni ĵetegu ĝin sur la ŝtonojn! e 
— Ŝtono ne mortigas bufon! f 
— Ni piku ĝin per pikilo! 
— Pikilo ne traboras min! 

— Ni metu la bufon en la lagon! i 

Tiam la bufo malgajiĝis, kaj ekpetegis per plora voĉo: t 

— Metu min en la fajron! Metu min en la fajron! En akvo mi 33 

dronos! En akvo mi dronos! 

— Ni iru al la lago — kriis la knabojn. 

Ili iris, prenis la bufon je unu kruro kaj - plaŭ! - ĝin forte ĵetis 
mezen en la lagon. La bufo enakviĝis, revenis al la surfaco kaj 
ĝue kriis: 

— Mi estas akvobesto! Mi estas akvobesto! 

Tial, kiam oni vidas homon rifuzi tion, kion li plej amas, tiam 

oni diras: 

— Jen estas bufo, kiu timas akvon... 7 

  
“Tradukita de Paulo Sergio Viana



    

La ekologia movado multe plifortiĝis 
dum la lastaj du jardekoj. Mi bone 
memoris, ke en komenco de la 70-aj jaroj, 
ekologio ankoraŭ estis afero (almenaŭ en 
Brazilo) nur de kelkaj ekzotikuloj. Nu, 
nuntempe homamasego sin prezentas kiel 
defendanto de la naturo, sed kiajn 

fundamentojn tiu amo al la naturo havas? 
Ordinare oni prezentas nur ekonomiajn 
kaj vivprotektadajn kialojn, sed ĉu ni povas 
pensi pri aliaj fundamentoj? 

Jen mi prezentos de du filozofoj 
verkerojn pri la temo: la iranano Seyyed 
Hossein Nasr kaj la polo Henryk 
Skolimowski. Ambaŭ pritraktas la naturon 
sub vidpunkto tre ampleksa. 

La unua, en sia libro La homo kaj la 
naturo!, prezentas tezon tre interesan: 
“malgraŭ tio, ke la scienco estas legitima 
per si mem, ties rolo kaj aplikado fariĝis 
nelegitimaj, kaj eĉ danĝeraj, pro manko 

de pli alta formo de konado, en kiun 

scienco integriĝus, kaj pro la detruado de 
la sanktaj kaj spiritaj valoroj de la naturo”. 
Kaj: “Nur la restarigo de spirita koncepto 

  

Pro la raporto pri Societo Lorenz, la 
noto pri la livro La misio de Esperanto kaj 
pri la nova estraro de Ame, kaj la noteto 
ĉi-rubrike pri Spiritismo, kiuj aperis en la 
pasinta numero de BE, la leganto Manoel 

Aguilera akre protestis kontraŭ tio, kion 
li nomis prozelitismo por Spiritismo. Nu, 
kio estas neŭtraleco? Kio estas laikeco? Kio 
estas prozelitismo? Kaj kion signifas ĉion 
ĉi rilate al la agado de Brazila Esperanto- 

"O homem e a natureza, Zahar Editores; 
?O teatro da mente, Editora Teosofica 

      

de la naturo, surbaze de intelektaj kaj 
metafizikaj doktrinoj povas helpi en la 
nuligo de la detruado produktita de la 
aplikoj de la moderna scienco, kaj inte- 

grigi tiun ĉi al pli universala perspektivo”. 
Skolimowski siavice, en la libro La teatro 

de la menso”, asertas, ke “la naturo, kiel ni 
ĝin konas, estas kreaĵo de la homa menso 
— tre subtila kaj kompleksa nocio, kiu 
inkluzivigas kosmologiajn, ekonomiajn, 
etikajn kaj estetikajn komponantojn. La 
natura originala homo ne havis nian 
koncepton pri naturo; estas probable, 
ke li havis nenian koncepton pri ĝi, eĉ kaj 
speciale kiam li estis unusola kun ĝi. La 
naturo, kiam ni pensas kaj parolas pri ĝi, 
estas kultura produktaĵo tre alte 
evoluinta”. 

Du aŭtoroj, du perspektivoj, ambaŭ tre 
interesaj. Nu, repripensi niajn rilatojn 
kun la naturo estas devo de moderna 
homo, ĉar minaco al bonfarto de la natu- 
ro ĉieas kaj ĉiamas en nia mondo 
superregata de misekonomiaj kaj 
mispolitikaj fortoj. 

  

Ligo? Ĉu nia revuo Brazila Esperantisto 
fakte faris prozelitismon por Spirititismo, 

per simpla raportado de faktoj? Ĉu 
neŭtraleco supozigas, ke Brazila Espe- 
rantisto ne povas aperigi noticojn pri la 
laboro de fakaj religiaj grupoj, kiuj uzas 

Esperanton? La respondoj al tiuj 
demandoj ni lasas al nia legantaro. 

La leteron de Aguilera al BEL vi povas 
legi en la rubriko El nia leterkesto. 

 



  

RI oj eko 
jen io plezuriga - 

por la infanaro 
= 

/ 

Ĉarmegaj infankanzonoj, kiuj drapiris per ĝojo milionojn da 
brazilaj infanoj, nun haveblas en la internacia lingvo. Tre taŭga 
por bazaj esperanto-kursoj. R$15,00 

    
    

      

  

La brazila inusikbando 

Legu la recenzojn kaj aĉetu la 
malhavebla muziko de brazilaj novaj ti 

Mendu tuj 
Ho! mia kor' 
R$15,00 

Mendu tuj! 

Speciala rabato por revendistoj. MN 
Aĉeteblaj ankaŭ ĉe UEA kaj Vinilkosmo. 

poŝtkesto: 03625, 70084-970 - Brasilia-DF Brazilo Brazila Esperanto- E 
telefonnumero: (61) 226-1298 fakso: (61) 226-4446 Ĥ 
hejmopaĝo: www.esperanto.org.br ) 
retadreso: bel(Qesperanto.org.br X
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